Rejestr zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z uzasadnieniem
Nr zmiany
1

Rozdział/Podrozdział
Str. 2
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Spis treści
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2.2 Cel główny Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 i strategia
jego osiągnięcia

Obecny zapis
www.silesia-region.pl

Propozycja zmian
www.slaskie.pl

Uzasadnienie
Zmiana nagłówka w związku ze zmianą adresu strony internetowej województwa śląskiego.

Spis treści
Aktualizacja spisu treści Programu zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
Rozdział II Strategia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Utworzone miejsca pracy brutto z tego:
Utworzone miejsca pracy brutto z tego:
Autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że Wskaźnik
wartość docelowa na rok
wartość docelowa na rok
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
2013: 8991
2013: 8092
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
2015: 11590
2015: 10431
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
dla kobiet
dla kobiet
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
wartość docelowa na rok
wartość docelowa na rok
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
2013: 4500
2013: 4050
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
2015: 6000
2015: 5400
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

dla mężczyzn
wartość docelowa na rok
2013: 4491
2015: 5590

dla mężczyzn
wartość docelowa na rok
2013: 4442
2015: 5031
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2.2 Cel główny Regionalnego (s.60) spójności
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 i strategia
jego osiągnięcia

spójności

5

Cele szczegółowe RPO

Definicja mikroprzedsiębiorcy została zawarta w art. Doprecyzowanie zapisu przypisu, w celu uwzględnienia zmian prawnych dotyczących przedmiotowej
104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
ustawy.
działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 ze
zm.).

Definicja mikroprzedsiębiorcy została zawarta w
art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2004.173.1807).

Korekta błędu.

6

2.4 Odniesienie priorytetów
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013
do Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty,
Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, Strategii
Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000-2020,
Krajowego Programu Reform,
Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego, Strategii
UE 2020 i raportu Polska
2030.

Odniesienie priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 do Strategicznych Wytycznych
Wspólnoty, Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000-2020 i Krajowego
Programu Reform.

Odniesienie priorytetów Regionalnego Programu
Wskazanie obszarów komplementarności między RPO WSL a Strategią Morza Bałtyckiego oraz
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- zgodności z Strategią UE 2020 i raportem Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.
2013 do Strategicznych Wytycznych Wspólnoty,
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2020, Krajowego Programu Reform, Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Strategii UE
2020 i raportu Polska 2030.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013" stanowi odpowiedź
na Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, zapisy
rozporządzeń w sprawie EFRR oraz uwzględnia
wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, która
w Polsce realizowana jest za pomocą Krajowego
Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013" stanowi odpowiedź na
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, zapisy
rozporządzeń w sprawie EFRR oraz uwzględnia
wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, która w
Polsce realizowana jest za pomocą Krajowego
Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej. RPO przyczynia się
również do realizacji Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego.

Szczegółowe odniesienia priorytetów i działań
RPO do czterech wspomnianych wyżej
dokumentów przedstawia tabela nr 7.

RPO przyczynia się również do realizacji Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Szczegółowe
odniesienia priorytetów i działań RPO do pięciu
wspomnianych wyżej dokumentów przedstawia
tabela nr 7.

Brak zapisu.

RPO WSL uwzględnia również aktualne kierunki
rozwojowe Unii Europejskiej i kraju, wynikające z
toczącej się obecnie debaty nad nową strategią dla
wzrostu i zatrudnienia UE do 2020 r. (Strategia UE
2020), a także wynikające z konieczności
długoterminowego podejścia strategicznego
planowanej polityki państwa (Polska 2030.
Wyzwania rozwojowe).
RPO WSL uwzględnia również aktualne kierunki
rozwojowe Unii Europejskiej i kraju, wynikające z
toczącej się obecnie debaty nad nową strategią dla
wzrostu i zatrudnienia UE do 2020 r. (Strategia UE
2020), a także wynikające z konieczności
długoterminowego podejścia strategicznego
planowanej polityki państwa (Polska 2030.
Wyzwania rozwojowe).

Brak zapisu.

Tabela 7. Odniesienie priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 do SWW, NSRO, Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 20002020 i Krajowego Programu Reform na lata 20052008.
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2.5 Strategia RPO a kwestie
horyzontalne

Tabela 7. Odniesienie priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 do SWW, NSRO, Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008
oraz Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego.

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO
jednostka miary: tyś. osób
jednostka miary: osoby

Podczas szacowania wartości docelowych wystąpił błąd w jednostce miary. Wartość powinna być
podawana, tak jak w zaproponowanej zmianie, w osobach a nie tyś. osób. Wg. badania
przeprowadzonego przez GUS, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej w 2009
roku wynosiła około 3,5 mln osób, co stanowi 11,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. Liczby te
wskazują jednoznacznie, iż jednostka tego wskaźnika została błędnie założona.

wartości szacunkowe, dopuszcza się ich korektę Usunięto zapis
W związku z faktem, iż mamy rok 2011 proponuje się usunięcie zapisu, który zakładał dokonanie
w roku 2008, która nie będzie rozumiana jako
korekty programu w roku 2008.
modyfikacja Programu
Rozdział III Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytety Regionalnego
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 364/2004 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
Zmiana treści przypisu wprowadzona w związku z aktualizacją definicji przedsiębiorcy w
Programu Operacyjnego
WE z dnia 25 lutego 2004 (Dz.Urz.WE L 63 z
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rozporządzeniu 800/2008.
Województwa Śląskiego na 28.02.2004).
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
lata 2007-2013 Priorytet I
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
Badania i rozwój
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
technologiczny (B+R),
(Tekst mający znaczenie dla EOG). (Dz.U. L 214 z
innowacje i przedsiębiorczość
9.8.2008).

Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 Priorytet I
Badania i rozwój
technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiębiorczość

W działaniu zorientowanym na tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw udzielane będzie natomiast
bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje w
istniejących i nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstwach w tym związanych z
produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu Ustanawiającego WE (Dz.Urz. WE C
83, 30 marca 2010 r.).

W działaniu zorientowanym na tworzenie i rozwój Zmiana zapisu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego zmieniono nazwę
mikroprzedsiębiorstw udzielane będzie natomiast
Traktatu Ustanawiającego WE na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje w
istniejących i nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstwach w tym związanych z
produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(dz. Urz. UE C 83, 30 marca 2010 r.)
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet I Badania i rozwój
technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiębiorczość

Wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego
wsparcia inwestycyjnego dla MSP. Zakładana
wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 448
2015: 584
w tym:
przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności.
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 77
2015: 100

Wskaźnik produktu
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego
wsparcia inwestycyjnego dla MSP. Zakładana
wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 1500
2015: 2000
Brak
zapisu

Skorygowano wartości docelowe wskaźnika w związku z ich pierwotnym niedoszacowaniem. Wartości
były określone zbyt nisko zwłaszcza w odniesieniu do przewidywanej liczby przedsiębiorstw objętych
wsparciem. Ogromna większość projektów dotyczy wsparcia pojedynczego przedsiębiorstwa, dlatego
liczba projektów musi korelować z liczbą przedsiębiorstw objętych wsparciem.
Podwskaźnik "w tym: przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności", zostanie przesunięty do
wskaźnika "Liczba wspartych przedsiębiorstw", z zachowaniem jego wartości docelowych.

Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
zakresie innowacji Zakładana wartość wskaźnika
w roku docelowym
2013: 465
2015: 600

Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w
zakresie innowacji Zakładana wartość wskaźnika w
roku docelowym
2013: 433
2015: 558

W ramach poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiebiorstwach i MSP, w którym realizowane są
projekty innowacyjne miała miejsce realokacja w wysokości 7% pierwotnej kwoty przeznaczonej na to
działanie. W związku z powyższym IZ RPO WSL proponuje zmniejszenie wartości docelowych
wskaźnika również o 7%.

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: Mikro
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 273
2015: 354

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 1351
2015: 1738

Zapisy tego wskaźnika były nie do końca jasne. Został z niego wyodrębniony podwskaźnik dot.
mikroprzedsiębiorstw a wartości docelowe są sumą wszystkich trzech podwskaźników dot.
przedsiębiorstw.

Małe:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 777
2015: 1000

Mikro:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 273
2015: 354

Średnie
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 301
2015: 384

Małe:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 777
2015: 1000

Średnie
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 301
2015: 384

Brak zapisu

przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 77
2015: 100

Podwskaźnik w tym: przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności, zostanie przesunięty do
wskaźnika Liczba wspartych przedsiębiorstw, z zachowaniem jego wartości docelowych. Powodem
takiej operacji jest chęć poprawnego przedstawiania jego realizacji gdyż w chwili obecnej wskaźnik
może być źle rozumiany jako liczba projektów a tak na prawdę jest liczbą przedsiębiorstw.
Podyktowane jest to również identycznym zapisem wskaźników core a także rekomendacją ze strony
MRR.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w
pełnym wymiarze godzin)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 6950
2015: 8950

Wskaźnik rezultatu:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 6255
2015: 8055

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 3500
2015: 4500

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 3150
2015: 4050

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 3450
2015: 4450

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 3105
2015: 4005

Wieś
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 1300
2015: 1700

Wieś
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 1170
2015: 1530
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo
informacyjne

Główni beneficjenci
•jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
•jednostki organizacyjne jst posiadające
osobowość prawną
•szkoły wyższe
•jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną (nie wymienione
wyżej)

Główni beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną
•szkoły wyższe
•jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną (nie wymienione wyżej)
• przedsiębiorcy telekomunikacyjni

W związku z faktem wejścia w życie Rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (Dz.U. nr 214,
poz. 1661), na mocy którego można udzielać wsparcia w ramach pomocy publicznej "w zakresie
infrastruktury telekomunikacyjnej - przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz.1800, z późn. zm.)" oraz biorąc pod
uwagę zalecenia Komisji Europejskiej, wyrażone m.in. w Wytycznych wspólnotowych w sprawie
stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci
szerokopasmowych, aby pomoc Państwa nie wypierała inicjatywy prywatnej z rynku sektora usług
dostępu do szerokopasmowego Internetu, zachodzi potrzeba poszerzenia katalogu beneficjentów
Priorytetu II o przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo
informacyjne

Wskaźnik rezultatu:
Liczba podłączeń do Internetu
szerokopasmowego w tym:
gospodarstwa domowe
przedsiębiorstwa
instytucje

Usunięcie zapisu

IZ RPO WSL proponuje usunięcie wskaźnika w części przestawiającej gospodarstwa domowe gdyż jest
on powielany poprzez wskaźnik Dodatkowa liczba osób które uzyskały dostęp do Internetu
szerokopasmowego oraz obliczany na jego podstawie. W zamian proponuje się utworzenie dwóch
nowych wskaźników Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz
Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Proponowana zmiana ma na celu
uspójnienie nazewnictwa i metodologii pomiaru wskaźników RPO WSL w zakresie dostępu do Internetu
do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
Nie jest ona zmianą założonych pierwotnie celów jedynie porządkuje sposób pomiaru i sprawozdawania
realizacji rzeczowej RPO WSL.

uspójnienie nazewnictwa i metodologii pomiaru wskaźników RPO WSL w zakresie dostępu do Internetu
do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
Nie jest ona zmianą założonych pierwotnie celów jedynie porządkuje sposób pomiaru i sprawozdawania
realizacji rzeczowej RPO WSL.

informacyjne

Brak zapisu

Wskaźnik rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość
dostępu do Internetu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy
2013: 5
2015: 7

Brak zapisu

Wskaźnik rezultatu:
Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu
do Internetu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy
2013: 0,5
2015: 0,7

Wskaźnik rezultatu:
Dodatkowa liczba osób które uzyskały dostęp do
Internetu szerokopasmowego
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 150
2015: 210

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do
Internetu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 150
2015: 210

Proponowana zmiana podyktowana jest chęcią ujednolicenia wskaźników obrazujących postęp
priorytetu do wskaźników core indicators oraz wskaźników kluczowych KSI.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w
pełnym wymiarze godzin)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 180
2015: 240

Wskaźnik rezultatu:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 162
2015: 216

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 90
2015: 120

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 81
2015: 108

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ewkiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwiedza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 90
2015: 120

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 81
2015: 108
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet III Turystyka

- działanie "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw" udzielane będzie
bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje w
istniejących i nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstwach w tym związanych z
produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I
do Traktatu Ustanawiającego WE.

- działanie "Tworzenie i rozwój
Zmiana zapisu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego zmieniono nazwę
mikroprzedsiębiorstw" udzielane będzie
Traktatu Ustanawiającego WE na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje w
istniejących i nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstwach w tym związanych z
produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet III Turystyka

Wskaźnik rezultatu:
Liczba turystów korzystających z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w ramach programu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 4810
2015: 6200

Wskaźnik rezultatu:
Liczba osób korzystających z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w ramach programu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 4810
2015: 6200

Wskaźnik rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w
pełnym wymiarze godzin), w tym:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 1500
2015: 1930

Wskaźnik rezultatu:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC),
w tym:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 1350
2015: 1737

IZ RPO WSL proponuje zmianę nazwy wskaźnika w celu ujednolicenia nazwy z kluczowym
wskaźnikiem KSI R.57.1.2 Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
Proponowana zmiana nazwy wskaźnika w pełniejszy sposób obrazuje zakres danych, które agregowane
są w ramach tego wskaźnika.

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet IV Kultura

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 750
2015: 970

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 675
2015: 873

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 750
2015: 960

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 675
2015: 864

Wieś
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 450
2015: 580

Wieś
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 405
2015: 522

Wskaźnik produktu
Liczba projektów dot. infrastruktury kultury
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 100
2015: 130

Wskaźnik produktu
Liczba projektów wspierających sektor kultury
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 100
2015: 130

Zmiana wskaźnika podyktowana jest chęcią ujednolicenia jego nazwy z aktualnie obowiązującym
sposobem agregacji. Nazwa wskaźnika wskazuje na to, iż agregowane są tylko projekty
infrastrukturalne, realizowane w ramach działania 4.1. Nazwa wskaźnika jest więc nieodpowiednio
dobrana ze względu na agregację projektów realizowanych także z pozostałych dwóch działań, które nie
są infrastrukturalne a także wpływają na rozwój regionu.

Wskaźnik rezultatu
Liczba turystów korzystających z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w ramach programu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 4810
2015: 6200

Wskaźnik rezultatu
Liczba osób korzystających z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w ramach programu
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 4810
2015: 6200

IZ RPO WSL proponuje zmianę nazwy wskaźnika w celu ujednolicenia nazwy z kluczowymi
wskaźnikami KSI. Proponowana zmiana nazwy wskaźnika w pełniejszy sposób obrazuje zakres danych,
które agregowane są w ramach tego wskaźnika.
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Priorytet V Środowisko

Wskaźnik rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w
pełnym wymiarze godzin)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 40
2015: 60

Wskaźnik rezultatu:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 36
2015: 54

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 20
2015: 30

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 18
2015: 27

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 20
2015: 30

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 18
2015: 27

Główni beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną
• spółki wodne
• parki narodowe i krajobrazowe
• organizacje pozarządowe
• partnerzy społeczni i gospodarczy
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne
• jednostki sektora finansów publicznych
(niewymienione wyżej)

Główni beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną
• spółki wodne
• parki narodowe i krajobrazowe
• organizacje pozarządowe
• partnerzy społeczni i gospodarczy
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne
• jednostki sektora finansów publicznych
(niewymienione wyżej)
• przedsiębiorstwa

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie:
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach RPO (Dz.U. Nr 214, poz.1661), na podstawie którego możliwe jest
udzielenie pomocy publicznej, jako jej beneficjenta w przypadku inwestycji w energetyce wskazuje
przedsiębiorstwa energetyczne. W chwili obecnej duża część infrastruktury ciepłowniczej należącej do
JST lub podmiotów w których JST ma większość udziałów lub akcji, została sprzedana lub jest w
trakcie sprzedaży przedsiębiorcom. Zaopatrzenie w energię cieplną należy do zadań własnych gmin,
których realizację mogą one przekazać innym podmiotom. W związku z powyższym, celowym wydaje
się rozszerzenie katalogu beneficjentów w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorcom energetycznym
pozyskanie środków na realizację inwestycji obejmujących infrastrukturę ciepłowniczą.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet VI Zrównoważony
rozwój miast

Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w
wyniku realizacji projektów

Wskaźnik produktu:
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest nieścisłościami pomiędzy Programem a KSI, w którym to
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku wskaźnik ten występuje jako produkt, nie rezultat. Taka nieścisłość zachodzi również pomiędzy URPO
realizacji projektów
WSL gdzie również wskaźniki występuje jako produkt. Powierzchnia terenów zrekultywowanych jest
bezpośrednim, rzeczowym efektem realizacji projektów w ramach priorytetu V, dlatego bardziej
odpowiednim będzie sklasyfikowanie tego wskaźnika jako wskaźnika produktu.

Wskaźnik produktu:
Liczba projektów z zakresie energii odnawialnej

Wskaźnik produktu:
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

Poprawa omyłki pisarskiej

Wskaźnik rezultatu
Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

Wskaźnik rezultatu
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej
w wyniku realizacji projektów

Proponuje się usunąć słowo „dodatkowa” z nazwy wskaźnika, będzie ona bardziej logiczna i spójna z
nazwami przyjętymi w innych województwach oraz wytycznymi MRR w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

Wskaźnik rezultatu
Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci
wodociągowej w wyniku realizacji projektów

Wskaźnik rezultatu
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej
w wyniku realizacji projektów

Proponuje się usunąć słowo „dodatkowa” z nazwy wskaźnika, będzie ona bardziej logiczna i spójna z
nazwami przyjętymi w innych województwach oraz wytycznymi MRR w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

Wskaźnik rezultatu
Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii
pochodząca ze źródeł odnawialnych
Główni beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną
• szkoły wyższe
•organizacje pozarządowe
•partnerzy społeczni i gospodarczy
•kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i innych związków
wyznaniowych
•spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe
•jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną (niewymienione
wyżej)

Wskaźnik rezultatu
Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze
źródeł odnawialnych
Główni beneficjenci
•jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
•jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną
•szkoły wyższe
•organizacje pozarządowe
•partnerzy społeczni i gospodarczy
•kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i innych związków
wyznaniowych
•spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe
•jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną (niewymienione wyżej)
• przedsiębiorcy
•TBS
•administracja rządowa

Proponuje się usunąć słowo „dodatkowa” z nazwy wskaźnika, będzie ona bardziej logiczna i spójna z
nazwami przyjętymi w innych województwach oraz wytycznymi MRR w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
W związku z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim utworzono w Szczegółowym
Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
nowe poddziałanie 6.2.3 JESSICA - rewitalizacja, w ramach którego o wsparcie ubiegać mogą się
beneficjenci nie przewidziani wcześniej w RPO WSL. Dlatego, w celu ujednolicenia zapisów RPO WSL
i Szczegółowego Opisu zachodzi potrzeba rozszerzenia katalogu głównych beneficjentów Priorytetu VI
RPO WSL o nowe typy beneficjentów.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet VI Zrównoważony
rozwój miast

Liczba projektów promujących biznes i
przedsiębiorczość Zakładana wartość wskaźnika
w roku docelowym
2013: 50
2015: 70

Liczba projektów promujących biznes i
przedsiębiorczość Zakładana wartość wskaźnika w
roku docelowym
2013: 20
2015: 30

Zmniejszenie wartości docelowych wskaźnika podyktowane jest faktem, iż w poddziałaniach 6.2.1 i
6.2.2, w których miał on być realizowany pomniejszona została alokacja o 51 mln Euro ( co stanowi
37,43% alokacji na działanie 6.2), które przeznaczone zostały na realizację poddziałania 6.2.3
„Rewitalizacja – JESSICA”. Województwo Śląskie podjęło decyzję o przystąpieniu do realizacji
Inicjatywy JESSICA w 2009 roku, a w momencie zatwierdzania programu nie było to rozważane. Jak
wynika z podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy o finansowanie Funduszu
Powierniczego w ramach Inicjatywy JESSICA w poddziałaniu 6.2.3 nie przewiduje się realizacji
przedmiotowego wskaźnika. Przy zmniejszonej alokacji na poddziałania należałoby zmniejszyć wartości
docelowe wskaźnika. Biorąc pod uwagę prawie 40% odpływ środków na wsparcie typów projektu
realizujących wskaźnik oraz charakterystykę województwa śląskiego jako regionu z dużymi potrzebami
rewitalizacyjnymi wpływa na małe zainteresowanie obszarem biznesu i przedsiębiorczości proponuje się
obniżenie wartości docelowej wskaźnika o ponad 50%.

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym
miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 50
2015: 80

Usunięto zapis

Rekomendacja z analizy Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 opracowanej przez ewaluatora zewnętrznego Tomasza Kupca, zawarta w
podrozdziale 3.6 Priorytet VI Rewitalizacja na stronie 82: Podział wskaźników na małe/duże miasta
stwarza dodatkową trudność z oszacowaniem kolejnych wartości docelowych w kontekście
przewidywanej wielkości projektów w obu poddziałaniach. To również dodatkowe ryzyko nie
osiągnięcia którejś z wartości docelowych, kiedy jest ich więcej. Rekomenduje się zatem wykazywać
jedynie wartości zbiorcze odpowiednich wskaźników, bez podziału na duże/małe miasta. Podkreślić
należy, że usunięcie wskaźnika stanowiącego podwskaźnik dla wskaźnika Powierzchnia terenów
zrewitalizowanych nie będzie miało wpływu na realizację celów priorytetu VI, które nie skupiają się na
podziale występowania efektów wsparcia w małych i dużych miastach.

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym Usunięto zapis
miasta powyżej 50 tys. mieszkańców docelowym
2013: 120
2015: 150

Rekomendacja z analizy Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 opracowanej przez ewaluatora zewnętrznego Tomasza Kupca, zawarta w
podrozdziale 3.6 Priorytet VI Rewitalizacja na stronie 82: Podział wskaźników na małe/duże miasta
stwarza dodatkową trudność z oszacowaniem kolejnych wartości docelowych w kontekście
przewidywanej wielkości projektów w obu poddziałaniach. To również dodatkowe ryzyko nie
osiągnięcia którejś z wartości docelowych, kiedy jest ich więcej. Rekomenduje się zatem wykazywać
jedynie wartości zbiorcze odpowiednich wskaźników, bez podziału na duże/małe miasta. Podkreślić
należy, że usunięcie wskaźnika stanowiącego podwskaźnik dla wskaźnika Powierzchnia terenów
zrewitalizowanych nie będzie miało wpływu na realizację celów priorytetu VI, które nie skupiają się na
podziale występowania efektów wsparcia w małych i dużych miastach.

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym: Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku Usunięcie z nazwy wskaźnika słów „w tym” w związku z usunięciem podwskaźników „miasta do i
realizacji projektów
powyżej 50 tys. mieszkańców”. Do nazwy wskaźnika dodano zgodnie z uwagą MRR słowa „w wyniku
realizacji projektów”.
Liczba utworzonych przedsiębiorstw. W tym
Usunięto zapis
Rekomendacja z analizy Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców
Śląskiego na lata 2007-2013 opracowanej przez ewaluatora zewnętrznego Tomasza Kupca, zawarta w
Wartość wskaźnika w roku docelowym
podrozdziale 3.6 Priorytet VI Rewitalizacja na stronie 82: Podział wskaźników na małe/duże miasta
2013: 17;
stwarza dodatkową trudność z oszacowaniem kolejnych wartości docelowych w kontekście
2015: 27
przewidywanej wielkości projektów w obu poddziałaniach. To również dodatkowe ryzyko nie
osiągnięcia którejś z wartości docelowych, kiedy jest ich więcej. Rekomenduje się zatem wykazywać
jedynie wartości zbiorcze odpowiednich wskaźników, bez podziału na duże/małe miasta. Podkreślić
należy, że usunięcie wskaźnika stanowiącego podwskaźnik dla wskaźnika Liczba utworzonych
przedsiębiorstw nie będzie miało wpływu na realizację celów priorytetu VI, które nie skupiają się na
podziale występowania efektów wsparcia w małych i dużych miastach.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013
Priorytet VII - Transport

Liczba utworzonych przedsiębiorstw w tym
miasta powyżej 50 tys. Mieszkańców
wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 25
2015: 35

Usunięto zapis

Rekomendacja z analizy Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 opracowanej przez ewaluatora zewnętrznego Tomasza Kupca, zawarta w
podrozdziale 3.6 Priorytet VI Rewitalizacja na stronie 82: Podział wskaźników na małe/duże miasta
stwarza dodatkową trudność z oszacowaniem kolejnych wartości docelowych w kontekście
przewidywanej wielkości projektów w obu poddziałaniach. To również dodatkowe ryzyko nie
osiągnięcia którejś z wartości docelowych, kiedy jest ich więcej. Rekomenduje się zatem wykazywać
jedynie wartości zbiorcze odpowiednich wskaźników, bez podziału na duże/małe miasta. Podkreślić
należy, że usunięcie wskaźnika stanowiącego podwskaźnik dla wskaźnika Liczba utworzonych
przedsiębiorstw nie będzie miało wpływu na realizację celów priorytetu VI, które nie skupiają się na
podziale występowania efektów wsparcia w małych i dużych miastach.

Liczba utworzonych przedsiębiorstw, w tym:

Liczba utworzonych przedsiębiorstw

Usunięcie z nazwy wskaźnika słów „w tym” w związku z usunięciem podwskaźników „miasta do 50
tys. mieszkańców i powyżej 50 tys. mieszkańców”.

Wskaźnik rezultatu:
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, w
pełnym wymiarze godzin)
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 400
2015: 520

Wskaźnik rezultatu:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc
pracy (EPC) w tym:
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 360
2015: 468

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 200
2015: 260

Kobiety
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 180
2015: 234

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 200
2015: 260

Mężczyźni
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym:
2013: 180
2015: 234

Brak zapisu

Liczba projektów dotyczących naprawy
podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku
powodzi
Jednostka miary: sztuki
Wartość bazowa wskaźnika: 0
Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym
2013: 10
2015: 10
Częstotliwość pomiaru wskaźnika:
Rocznie
Źródło danych:
IZ

Powodem zmiany wskaźnika jest chęć ujednolicenia jego nazwy z wskaźnikiem kluczowym KSI a także
zapis w pełnym wymiarze godzin który kłóci się z obowiązkiem przedstawiania wartości w EPC.
Ponadto autor wskaźnika, na etapie szacowania wartości docelowych, wyszedł z założenia, że wskaźnik
Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. W związku z wejściem w
życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy co kłóci się z pierwotnymi założeniami. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww.
wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek
całkowitych. Na podstawie obliczeń poczynionych przez IZ RPO WSL stwierdza się, iż różnica
pomiędzy liczbą zatrudnionych osób a ekwiwalentem pełnego czasu pracy wynosi po zaokrągleniu 10% i
o tyle też proponuje się zmniejszenie wartości docelowych przedmiotowego wskaźnika. Proponowana
zmiana nie jest zmianą celu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w województwie śląskim - cel
pozostaje na tym samym poziomie, zmienia się jedynie metodologia obliczania wartości osiągniętego
wskaźnika, zgodnie z ww. wytycznymi.

W związku z przyznaniem 8 757 251 Euro do wykorzystania w ramach RPO WSL na likwidację
skutków powodzi z 2010 roku w województwie śląskim proponuje się dodanie wskaźnika Liczba
projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi zgodnie z
uwagami MRR przekazanymi pismem DKR-82610-11-MTo-11.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet IX Zdrowie i
rekreacja

Dlatego też podstawowym kryterium przy
wyborze lokalizacji wspomnianych inwestycji
będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej
społeczności mierzone niewystępowaniem w
bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Dlatego też podstawowym kryterium przy wyborze Usunięcie powtórzenia słowa.
lokalizacji wspomnianych inwestycji będzie
rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej społeczności
mierzone niewystępowaniem w bliskim otoczeniu
ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013
Priorytet IX - Zdrowie i
rekreacja

wartości szacunkowe, dopuszcza się ich korektę
w roku 2008, która nie będzie rozumiana jako
modyfikacja Programu

Usunięto zapis

W związku z faktem, iż mamy rok 2011 proponuje się usunięcie zapisu, który zakładał dokonanie
korekty programu w roku 2008.
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Priorytety Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013
Priorytet X - Pomoc
techniczna

Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO :
Wartość docelowa na rok:
2013: 150
2015: 150

Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków
programu (pomocy technicznej)
Wartość docelowa na rok
2013: 250
2015: 250

Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO w
tym:
Kobiety
Wartość docelowa na rok:
2013: 75
2015: 75
Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO w
tym:
Mężczyźni
Wartość docelowa na rok:
2013: 75
2015: 75

Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków
programu (pomocy technicznej) w tym:
Kobiety
Wartość docelowa na rok:
2013: 125
2015: 125
Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków
programu (pomocy technicznej) w tym:
Mężczyźni
Wartość docelowa na rok:
2013: 125
2015: 125

Konieczność zwiększenia wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu zwiększenia, w stosunku do
planowanych i przewidzianych prawem w 2007 roku, kompetencji Instytucji Zarządzającej oraz
pośredniczącej drugiego stopnia. W trakcie realizacji RPO WSL nastąpiło zwiększenie zadań IZ RPO
WSL m.in. w związku z nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 7
listopada 2008 roku przekazano urzędom marszałkowskim kompetencje w zakresie rozpatrywania
protestów. Kolejnym powodem zatrudnienia większej liczby pracowników było powołanie, zgodnie z
Porozumieniem w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Śląskim
Centrum Przedsiębiorczości, Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia, której powierzono do realizacji
część zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL. Zatrudnienie w tej instytucji początkowo zgodnie z
pierwszą wersją Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL z dnia 27 grudnia 2007 roku miało
wynosić 40 osób, tymczasem obecnie zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2010 Śląskie
Centrum Przedsiębiorczości pełniące funkcję IP2 osiągnie zatrudnienie na poziomie 105 osób. Ponadto,
podczas finalizowania negocjacji programu z KE nie była znana forma organizacyjne IP2, dlatego trudno
było oszacować wskaźnik na prawidłowym poziomie. Dodatkowo w województwie śląskim jest bardzo
dużo projektów o niskiej wartości co przy jednej z największych alokacji w kraju jest bardzo
pracochłonne. W związku z powyższym rekomendowane jest podniesienie wartości przedmiotowego
wskaźnika biorąc pod uwagę czynniki, które nie były wiadome w momencie programowania.
Zgodnie z uwagami MRR przekazanymi pismem DKR-82610-11-MTo-11 proponuję się również zmianę
nazwy wskaźnika na nazwę spójną ze wskaźnikiem kluczowym KSI (SIMIK 07-13) Liczba miejsc pracy
sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej).

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego
Wartość docelowa na rok:
2013: 150
2015: 150

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego
Wartość docelowa na rok:
2013: 250
2015: 250

Rozdział IV Przepisy wykonawcze

W trakcie realizacji RPO WSL nastąpiło zwiększenie liczby osób zatrudnionych do obsługi Programu
jak wspomniano wyżej przy propozycji zmiany dotyczącej wskaźnika Liczba etatów
współfinansowanych z PT RPO. Zwiększenie zatrudnienia wiązało się ze zwiększeniem liczby
zakupionych zestawów komputerowych dla pracowników zatrudnionych zarówno w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego jak i Śląskim Centrum Przedsiębiorczości. W tracie ustalania
wartości docelowej wskaźnika nie był to czynnik znany, co przyczyniło się do wyznaczenia celu na zbyt
niskim poziomie.
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Przepisy wykonawcze

Obecnie funkcje Instytucji Certyfikującej pełni
Departament Instytucji Certyfikującej.
• poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są
zgodne z mającymi zastosowanie zasadami
wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały
poniesione w związku z operacjami wybranymi do
finansowania zgodnie z kryteriami mającymi
zastosowanie do programu i spełniają zasady
wspólnotowe i krajowe;

Funkcje Instytucji Certyfikującej pełni Departament Dostosowanie zapisów RPO WSL do aktualnych przepisów, zgodnie z pismem DIC MRR z dnia
Instytucji Certyfikującej.
21.02.2011 r.
• poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są
zgodne z mającymi zastosowanie zasadami
wspólnotowymi i krajowymi

• uwzględnianie, do celów poświadczenia,
wyników wszystkich audytów przeprowadzanych
przez instytucję audytową lub na jej
odpowiedzialność;

• uwzględnianie, do celów poświadczenia, wyników
wszystkich kontroli/audytów wykorzystania
środków z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz krajowego współfinansowania,
prowadzonych przez uprawnione instytucje;

• prowadzenie ewidencji kwot podlegających
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po
anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji.
Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu
ogólnego Unii Europejskiej przed zamknięciem
programu operacyjnego poprzez potrącenie ich z
następnej deklaracji wydatków;

• prowadzenie ewidencji kwot podlegających
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po
anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji
oraz przesyłanie do Komisji Europejskiej rocznej
deklaracji w tym zakresie;

uwzględnianie do celów poświadczenia wyników
prowadzonych przez instytucje zarządzające
kontroli systemowych oraz kontroli wydatków;
• opiniowanie do celów poświadczenia wydatków
instrukcji wykonawczych instytucji
zarządzających programami operacyjnymi;
• przeprowadzenie w instytucji zarządzającej oraz
instytucjach podległych instytucji zarządzającej
lub ewentualnie u beneficjenta w zakresie
realizacji programu systemowych wizyt
sprawdzających oraz wizyt sprawdzających
polegających na kontroli wydatków na podstawie
otrzymywanych wniosków o refundację od
instytucji zarządzających;
• dokonywanie wizyt sprawdzających w Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji w zakresie
zgodności z wymogami systemu certyfikacji RPO.

• analizowanie, do celów poświadczania wydatków,
procedur Instytucji Zarządzających;
• przeprowadzanie kontroli w Instytucjach
Zarządzających lub w instytucjach do których IZ
delegowała swoje zadania oraz w szczególnych
przypadkach przeprowadzanie czynności
kontrolnych u beneficjentów;
• monitorowanie zasady n+3/n+2 na podstawie
danych otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich
zadań w zakresie certyfikacji do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego pełniącego rolę Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji, przy zachowaniu
przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego odpowiedzialności za
delegowane zadania, zgodnie z art. 59 ust 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Powierzenie wykonywania części zadań Instytucji
Certyfikującej następuje, zgodnie z art. 12
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ,
poprzez zawarcie przez Instytucję Certyfikującą
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z
Wojewodą Śląskim pisemnego porozumienia,
które określa zakres powierzanych zadań oraz
obowiązki instytucji, do których zadania są
delegowane.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Instytucja Certyfikująca, zgodnie z art. 35 ust. 9
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pełniącego
rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, przy
zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
odpowiedzialności za delegowane zadania, zgodnie
z art. 59 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006. Powierzenie wykonywania części zadań
Instytucji Certyfikującej następuje, zgodnie z art. 12
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz art.
35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, poprzez zawarcie przez Instytucję
Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego z Wojewodą Śląskim pisemnego
porozumienia, które określa zakres powierzanych
zadań oraz obowiązki instytucji, do których zadania
są delegowane.

- poświadczanie przed Instytucją Certyfikującą
wydatków dla Regionalnego Programu
Operacyjnego, wykazanych przez Instytucję
Zarządzającą w poświadczonym przez nią
wniosku o płatność okresową/końcową;
- przeprowadzanie w imieniu Instytucji
Certyfikującej w Instytucji Zarządzającej oraz
instytucjach podległych Instytucji Zarządzającej
lub u beneficjenta w zakresie realizacji programu
systemowych wizyt sprawdzających oraz wizyt
sprawdzających polegających na kontroli
wydatków na podstawie otrzymywanych
wniosków o refundację od Instytucji
Zarządzających;
- gromadzenie do celów poświadczenia wydatków
wykonawczych podręczników procedur
wdrażania Instytucji Zarządzającej RPO;
- analizowanie do celów poświadczenia
wydatków otrzymywanych od Instytucji
Zarządzającej oraz w przypadku delegowania
przez Instytucję Zarządzającą zadań w tym
zakresie do instytucji jej podległych danych
zawierających informacje o przeprowadzonych
przez te instytucje kontrolach systemowych oraz
kontrolach wydatków dotyczących RPO;

- poświadczanie przed IC, że deklaracja wydatków
jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów
księgowych i jest oparta na weryfikowalnej
dokumentacji uzupełniającej;
- poświadczanie przed IC, że zadeklarowane
wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie
zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
- zapewnianie, do celów poświadczania wydatków,
że otrzymała od Instytucji Zarządzającej RPO
odpowiednie informacje na temat procedur i
weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami
zawartymi w deklaracjach wydatków;
- uwzględnianie, do celów poświadczania
wydatków, wyników kontroli/audytów
wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz krajowego
współfinansowania, prowadzonych przez
uprawnione instytucje;
przeprowadzanie kontroli w Instytucji Zarządzającej
RPO lub w instytucjach do których IZ delegowała
swoje zadania oraz w szczególnych przypadkach
przeprowadzanie czynności kontrolnych u
beneficjentów; analizowanie, do celów
poświadczania wydatków, procedur Instytucji
Zarządzającej RPO;

- gromadzenie od Instytucji Zarządzającej i
uwzględnianie do celów poświadczenia wydatków
informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach
w zakresie realizacji wydatków w ramach RPO;
- prowadzenie na podstawie danych
otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
elektronicznej ewidencji kwot podlegających
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po
anulowaniu całości lub części wkładu dla danej
operacji;
monitorowanie zasady n+3/n+2 dla danego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
podstawie danych otrzymywanych od Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym.

- uwzględnianie, do celów poświadczania
wydatków, informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach w ramach RPO;
- analizowanie elektronicznej ewidencji kwot
podlegających procedurze odzyskiwania i kwot
wycofanych po anulowaniu całości lub części
wkładu dla danego projektu, prowadzonej przez
Instytucję Zarządzającą lub instytucje, do których IZ
delegowała swoje zadania.
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Przepisy wykonawcze

Środki przekazywane przez Komisję Europejską
jako zaliczki oraz płatności okresowe i płatność
końcowa zostaną włączone do budżetu państwa
jako jego dochody.

Środki przekazywane przez Komisję Europejską
Dostosowanie zapisów RPO WSL do zapisów wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych,
jako zaliczki oraz płatności okresowe i płatność
która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
końcowa zostaną włączone do budżetu środków
europejskich stanowiących odrębną część
budżetu państwa.
Środki odpowiadające wkładowi UE są
Środki odpowiadające wkładowi UE są
przekazywane do beneficjentów za
przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który
(Płatnik), który wypłaca je na podstawie zleceń
wypłaca je na podstawie zleceń płatności
wypłaty środków wystawianych przez instytucję wystawianych przez instytucję podpisującą umowę o
podpisującą umowę o dofinansowanie (IZ/IP/IPII) dofinansowanie (IZ/IP/IPII) z beneficjentem.
z beneficjentem.
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Przepisy wykonawcze

Departament pełniący funkcję Instytucji
Departament pełniący funkcję Instytucji
Koordynującej RPO podlega Sekretarzowi Stanu. Koordynującej RPO podlega Podsekretarzowi
Stanu.
Usunięcie schematu Przepływy finansowe i
certyfikacja w RPO
Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https
wraz odpowiednią architekturą dostępowych
urządzeń sieciowych w siedzibie operatora
systemu, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych obsługiwanego przez Departament
Rozwoju Systemów Informatycznych w
Ministerstwie Finansów, minimalizuje ryzyko
włamania oraz dostępu, a co za tym idzie i
modyfikacji danych w systemie przez osoby
nieupoważnione. Ponadto uniemożliwia zmianę
danych w trakcie transmisji danych na serwer.

Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz
odpowiednią architekturą dostępowych urządzeń
sieciowych w siedzibie Wykonawcy systemu
minimalizuje ryzyko włamania oraz dostępu, a co za
tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez
osoby nieupoważnione. Ponadto uniemożliwia
zmianę danych w trakcie transmisji danych na
serwer.

Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison
dla Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Funduszu Spójności, wynikająca z obowiązku
nałożonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006, zgodnie z którymi
Państwa Członkowskie występują o prawa
dostępu do systemu SFC2007 w sposób
scentralizowany, została przypisana jednostce
organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Zgodnie z zasadami
ustanowionymi przez Komisję, funkcje MS
Liaison oraz MS Liaison Deputy pełni dwóch
wyznaczonych i zatwierdzonych przez służby
Komisji pracowników ww. jednostki
organizacyjnej.

Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison
dla Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Funduszu Spójności, wynikająca z obowiązku
nałożonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006, zgodnie z którymi
Państwa Członkowskie występują o prawa dostępu
do systemu SFC2007 w sposób scentralizowany,
została przypisana jednostce organizacyjnej w
ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję,
funkcje MS Liaison oraz MS Liaison Deputy pełnią
wyznaczeni i zatwierdzeni przez służby Komisji
pracownicy ww. jednostki organizacyjnej.

Dostosowanie zapisów RPO WSL zgodnie z pismem MRR z dnia 25 marca 2011 r.
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Szacunkowy plan finansowy

1712,98 mln EUR

Rozdział V Szacunkowy plan finansowy
1 747 104 507 EUR
Zmiana przedmiotowej tabeli w związku ze zwiększeniem alokacji RPO WSL o środki pochodzące z
KRW i dostosowania technicznego.
W związku z uzyskaniem dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw.
dostosowania technicznego, które w całości (nie licząc Pomocy technicznej) zostały przekazane na
8. Plan finansowy dla RPO dla Województwa
wsparcie Priorytetu VII Transport, zwiększyła się alokacja RPO WSL. Wyżej wymienione środki
Śląskiego na lata 2007-2013 według rocznych
zostały ukierunkowane na obszary najbardziej strategiczne z punktu widzenia priorytetów rozwoju kraju
zobowiązań EFRR (w euro)
i regionu. Aby określić obszary wsparcia IZ RPO WSL opierała się na dokumencie pt.: Ukierunkowanie
środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (oprac.
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010r).
Zgodnie z powyższym dokumentem do obszarów wymagających największej uwagi, jeżeli chodzi o
osiągnięcie zakładanego poziomu rozwoju należy m.in. infrastruktura drogowa. Skoncentrowanie
strumienia środków finansowych na obszarze infrastruktury drogowej (w zakresie co najmniej dróg
wojewódzkich i krajowych) uzasadnione jest przede wszystkim dążeniem do osiągnięcia celów NSRO w
zakresie poprawy dostępności terytorialnej kraju i regionów. Działania w tym zakresie dotyczą poprawy
krajowych i regionalnych połączeń komunikacyjnych między wszystkimi głównymi ośrodkami życia
gospodarczego w kraju, jak i szerzej, biorąc pod uwagę koncentrację przestrzenną zagranicznej
aktywności kraju, z ośrodkami zlokalizowanymi w Unii Europejskiej. Ponadto koniecznym było
skierowanie wsparcia na obszary najbardziej istotne strategicznie z punktu widzenia priorytetów kraju
jak i województwa śląskiego. Dodatkowym elementem warunkującym ukierunkowanie dodatkowych
środków stanowiły ustalenia Komitetu Koordynacyjnego NSRO (Uchwała nr 52 Komitetu
Koordynacyjnego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz
realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych). Zgodnie z § 4 ww. Uchwały, zasilenie
dodatkowymi środkami pochodzącymi z krajowej rezerwy wykonania oraz z dostosowania technicznego
rekomenduje się w obszarach: infrastruktura drogowa, transport miejski, innowacyjność, energetyka,
infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Mając na względzie wszystkie powyższe uwarunkowania,
potrzeby regionu i zainteresowanie beneficjentów, do priorytetowego wsparcia ze środków KRW oraz
dostosowania technicznego dla województwa śląskiego, zarekomendowano infrastrukturę drogową o
charakterze regionalnym. W przedmiotowej tabeli dokonano ponadto przesunięcia kwoty 1 euro między
rokiem 2011 i 2013, wynikającego z konieczności zachowania spójności rachunkowej w sumarycznym
ujęciu wszystkich programów, zgodnie z wytyczną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe
środki (łącznie 33 927 270 euro) zwiększą alokację priorytetu 7. Transport. 1) Pochodzące z KRW- 9
9. Plan finansowy dla RPO dla Województwa
649 783 euro oraz DT - 15 520 236 euro zostaną rozdzielone w procedurze konkursowej, w ramach
Śląskiego na lata 2007-2013 podający, dla całego
Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Projekty dotyczyć
okresu programowania, kwotę całkowitej alokacji
będą dróg wojewódzkich oraz kluczowych dróg powiatowych, które stanowią bezpośrednie połączenie
finansowej EFRR, odpowiedni wkład krajowy i
dla dróg znajdujących się w sieci TEN-T, dla dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich,
stopę zwrotu wg osi priorytetowej (w euro)
zgodnie z zasadami przyjętymi w RPO WSL w 2007 r. Linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a
pozostałymi programami oparta została na kryteriach przedmiotu projektu, jego wartości oraz lokalizacji,
co wyklucza podwójne finansowanie, a jednocześnie zapewnia komplementarność.
2) Pochodzące z DT, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi - 8 757 251 euro, zostaną
rozdysponowane w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej
kluczową sieć drogową. Będą to projekty Gminy Bieruń oraz Gminy Czechowice– Dziedzice . Lista
projektów została zatwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Środki w wysokości 196 934 euro, zwiększające alokację Priorytetu 10 Pomoc Techniczna,
przeznaczone zostaną na działania Instytucji Zarządzającej związane z nową perspektywą finansową
UE, m.in. ustalenie działań priorytetowych i kierunków interwencji, określenie projektów kluczowych
dla regionu, przygotowanie nowych dokumentów programowych, zapewniających właściwe
ukierunkowanie środków z wykorzystaniem doświadczeń z obecnego okresu programowania.
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Tabela 10

Dotychczasowe wartości

Zaktualizowane wartości

Zaktualizowane wartości alokacji RPO WSL w podziale na kategorie interwencji, formy finansowania
oraz terytoria, związane z przesunięciami środków pomiędzy działaniami/ poddziałaniami,
wprowadzeniem Inicjatywy JESSICA, oraz dodatkowych środków pochodzących z podziału KRW i
dostosowania technicznego (w tym na usuwanie skutków powodzi). Środki pochodzące z KRW i
dostosowania technicznego, w kwocie odpowiednio 9 649 783 EUR i 15 520 236 EUR przekazane
zostały na wsparcie kategorii 23 w ramach poddziałania 7.1.1. ponadto w ramach poddziałania 7.1.2 na
usuwanie skutków powodzi przeznaczono na wsparcie kategorii 23 kwotę odpowiadającą 8 757 251
EUR. Pozostałe środki w ramach KRW, w kwocie 196 934 EUR, przekazano na Priorytet X Pomoc
techniczną.
Ponadto, zmiany uwzględniają przesunięcia
środków pomiędzy kategoriami interwencji, w szczególności: obniżenie wysokości środków w kategori
nr 78 w związku z przystąpieniem do wdrażania Inicjatywy JESSICA i przeznaczeniem na ten cel kwoty
10 501 192 EUR z tej kategorii na kategorie 9 oraz 61. Wzrost wielkości środków w ramach kategorii 9
nastąpił również na skutek przywrócenia części środków pierwotnie przesuniętych na kategorię 8.
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Tabela 11

Dotychczasowe wartości

Zaktualizowane wartości

Zaktualizowane wartości wkładu RPO przeznaczone na realizację celów Strategii Lizbońskiej związane
z przesunięciami środków pomiędzy działaniami/ poddziałaniami w ramach poszczególnych Priorytetów.
Poziom środków przeznaczonych na wdrażanie earmarkingu w stosunku do alokacji Programu nie został
obniżony.

Z powyższego podziału wynika, że 683 385 653
EUR około 40% środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego zostało
przeznaczone na realizację celów Strategii
Lizbońskiej.

Z powyższego podziału wynika, że 697 013 982
EUR około 40% środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego zostało
przeznaczone na realizację celów Strategii
Lizbońskiej.
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Przegląd i renegocjacje RPO Brak rozdziału
WSL 2007-2013
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Załącznik 1 do RPO WSL,
Indykatywny wykaz dużych
projektów
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Załącznik 2 Wyniki
www.rpo.silesia-region.pl
zewnętrznych ocen
dokonanych na potrzeby
przygotowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
III. Wyniki ocen wpływu
makroekonomicznego RPO
na gospodarkę regionu.

Brak zapisów

Rozdział VI Przegląd i renegocjacje RPO WSL 2007-2013
Rozdział VI Przegląd i renegocjacje RPO WSL
Dodanie rozdziału VI Przegląd i renegocjacje RPO WSL 2007-2013 zgodnie z pismem MRR z dnia 25
2007-2013
lutego 2011 r.
Załączniki
Miasto Katowice
"Międzynarodowe Centrum Kongresowe w
Katowicach"
Szacowana wartość projektu w mln Euro = 72,03.
Dofinansowanie z RPO w mln Euro = 36,17

Dodanie do wykazu dużych projektów inwestycji realizowanej przez miasto Katowice pn
"Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach", wynika z faktu wzrostu kosztu całkowitego
ww. projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ RPO. Pierwotnie planowany koszt
całkowity nie przekraczał wartości 50 mln Euro.

www.rpo.slaskie.pl

Zmiana nagłówka w związku ze zmianą adresu strony internetowej Programu.

Załącznik 3 Konsultacje z
partnerami społecznymi i
gospodarczymi Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
2007-2013

