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Szanowni Państwo,

Pierwszy rok nowego okresu programowania województwo 
zachodniopomorskie zamyka dodatnim bilansem. We wrześniu 
zakończone zostały z sukcesem negocjacje Regionalnego Programu 
Operacyjnego, a w październiku Komisja Europejska zatwierdziła 
ostatecznie nasz Program. Dzięki niemu w ciągu najbliższych ośmiu 
lat do regionu trafi ponad 835 milionów euro. 

Upływający rok można potraktować jako swego rodzaju ce-
zurę. Kończą się programy poprzedniej perspektywy budżetowej. 
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego podpisywane są ostatnie umowy o dofinansowanie. 
Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR koncentrują się już 
jednak na rozliczeniach z Komisją Europejską. Najważniejsze obec-
nie jest zapewnienie odpowiedniego poziomu płatności w ramach 
Programu. O osiągnięciach ZPORR będziemy pisać w Biuletynie. 
Będziemy pokazywać doświadczeniach w realizacji przedsięwzięć 
finansowanych w jego ramach. To dobra szkoła efektywnego wy-
dawania pieniędzy przeznaczonych na rozwój regionalny.

Uwaga mieszkańców regionu skupia się jednak na Regio-
nalnym Programie Operacyjnym. Nowa perspektywa finansowa 
otwiera przed odbiorcami funduszy europejskich nowe możliwości. 
Środki zaplanowane w RPO są blisko sześciokrotnie większe od 
tych, dostępnych w ZPORR. Nad przygotowaniem województwa 
do skutecznej i sprawnej realizacji programu o tak dużej skali pra-
cowaliśmy wspólnie. To Państwo konsultowali dokumenty, które 
obecnie umożliwią korzystanie z dotacji. Rok 2008 w całości należeć 
będzie już do Państwa. To wtedy ruszą pierwsze konkursy. Czas więc 
przestać mówić tylko o wielkości środków, które trafią do regionu 
z unijnej kasy. Czas po nie sięgnąć.

O tym, jak przebiegać będzie proces realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego, informować będziemy na łamach Biuletynu, 
którego pierwszy, premierowy numer mam przyjemność złożyć na 
Państwa ręce.

Marcin Szmyt
Redaktor Naczelny
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MAREK ORSZEWSKI

Kształt wspólnotowej polityki spójności podlega stałym prze-
obrażeniom. Tempo zmian wyznaczają kolejne perspektywy 
budżetowe Unii Europejskiej. To przed ich przyjęciem szeroko 
dyskutowane są założenia reform polityki spójności. Nie 
inaczej stało się przy okazji prac nad unijnym budżetem na 
lata 2007-2013. Trwająca od 2001 roku debata zakończyła 
się istotną zmianą zasad funkcjonowania polityki spójności. 
Oto krótki przewodnik po najważniejszych z nich.

Polska – największy beneficjent polityki spójności

Blisko 3 lata trwała wewnątrz Unii Europejskiej debata nad kształ-
tem polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej. Jej 
efekty okazały się dla Polski ze wszech miar korzystne. Udało się 
utrzymać wymiar polityki spójności – jej instrumentami objęto 
ponownie wszystkie państwa członkowskie. Na wysokim, bo an-
gażującym ponad jedną trzecią budżetu UE, poziomie zachowano 
wielkość środków przeznaczonych na realizację polityki spójności. 
W finale debaty Polska wynegocjowała dla siebie rekordowo 
dużą pulę środków unijnych. W rezultacie teraz to Polska, a nie 
Hiszpania, jak to miało miejsce w poprzednim okresie programo-
wania, stała się największym beneficjentem polityki spójności. Na 
realizację tej polityki w Polsce przeznaczono w latach 2007-2013 
ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności blisko 
67,3 miliarda euro.

Nowe cele polityki spójności

W nowej perspektywie finansowej przeobrażeniu uległy cele po-
lityki strukturalnej. Działania skoncentrowano na trzech nowych 
celach, ściśle powiązanych z priorytetami Strategii Lizbońskiej:

• Cel Konwergencja – zakłada wsparcie wzrostu i tworzenia 
nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych, w których 

PKB na mieszkańca nie osiąga 75 procent średniej dla UE 
oraz w regionach tzw. efektu statystycznego (w których PKB 
jest niższy niż 75 procent średniej dla państw „piętnastki”, 
ale wyższy niż 75 procent średniej dla UE po rozszerzeniu w 
2004 roku). Na cel Konwergencja przeznaczono ponad 81 
procent wszystkich środków dostępnych w ramach polityki 
spójności.

• Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – wspiera 
zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do 
celu Konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Środki prze-
znaczone na cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 
wynoszą blisko 16 procent środków polityki spójności.

• Cel Europejska Współpraca Terytorialna – obejmuje 
konkurencyjność terytorialną oraz promuje harmonijny i 
zrównoważony rozwój terytorium UE w ramach trzech kom-
ponentów: transgranicznego, transnarodowego oraz między-
regionalnego. Na cel Europejska Współpraca Terytorialna 
przeznaczono ok. 2,5 procent środków polityki spójności. 

Ograniczenie liczby Funduszy Strukturalnych

W nowej perspektywie finansowej pozostawiono dwa z dotych-
czasowych Funduszy Strukturalnych: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). 
Politykę spójności finansował będzie również Fundusz Spójności, 
nie zaliczany do Funduszy Strukturalnych. Z polityki spójności 
wyłączono natomiast fundusze wspierające rolnictwo oraz ry-
bołówstwo i przeznaczono na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Rezygnacja z Inicjatyw Wspólnotowych

W poprzednim okresie programowania funkcjonowały Inicjaty-
wy Wspólnotowe EQUAL, INTERREG, LEADER oraz URBAN. W 
bieżącej perspektywie obszary, które stanowiły przedmiot ich 
wsparcia, zostały włączone do trzech nowych celów polityki spój-
ności. Dziedziny objęte Inicjatywą INTERREG III stały się nowym 

Celem trzecim. W zamian 
Komisja przedstawiła pro-
pozycję nowych inicjatyw: 
JASPERS, JEREMIE i JESSICA, 
ale funkcjonujących już na 
innych zasadach.

Podniesienie poziomu 
współfinansowania 
wspólnotowego 

Obowiązujący w poprzedniej 
perspektywie finansowej 
maksymalny pułap dofinan-
sowania projektów ze środ-
ków Unii Europejskiej został 
podniesiony o 10 punktów 
procentowych Maksymalna 
stopa współfinansowania to 
obecnie 85 procent. Podwyż-
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szony poziom dofinansowania znalazł jednak zastosowanie jedynie 
w dwunastu nowych krajach członkowskich Wspólnoty.

Uelastycznienie zasady n+2

W latach 2007-2010 obowiązywać będzie – zarówno dla fundu-
szy strukturalnych, jak i dla Funduszu Spójności – zasada n+3. 
Zgodnie z nią zobowiązania finansowe Unii Europejskiej wobec 
państw członkowskich – beneficjentów pomocy będą anulowa-
ne automatycznie z upływem czwartego roku od ich zaciągnię-
cia. Oznacza to dodatkowy rok na wykorzystanie środków w 
ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W przypadku Funduszu Spójności oznacza to jednak skrócenie 
czasu dostępnego na rozliczenie. W poprzedniej perspektywie 
obowiązywała tu bowiem zasada n+4. Obecnie beneficjenci 
oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszu Spójności 
takiego komfortu mieć nie będą.  

Okres kwalifikowalności wydatków

Za wyjątkiem szczególnych zasad dotyczących projektów podle-
gających regułom pomocy publicznej, w bieżącym okresie pro-
gramowania początkiem kwalifikowalności wydatków stała się 
data przedłożenia Komisji Europejskiej programu operacyjnego 
lub dzień 1 stycznia 2007 roku w zależności od tego, który z tych 
terminów był wcześniejszy. W przypadku Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego obowiązuje 
drugi z nich – wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeśli zostały 
poniesione po 1 stycznia 2007 roku.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Stra-
tegia Spójności).

Mianem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 
określane są podstawowe dokumenty wskazujące na priorytety 
i system wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 
Funduszu Spójności w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 
2007–13. Odpowiednikiem NSRO w poprzedniej perspektywie 
budżetowej były Narodowe Plany Rozwoju. Narodowe Strate-
giczne Ramy Odniesienia, określane również Narodową Strategią 
Spójności, przygotowane przez Polskę, zostały zaakceptowane 
przez Komisję Europejską w maju 2007 roku. NSRO zawiera 
szczegółowy plan wykorzystania środków w ramach polityki 
spójności, które przypadły Polsce – czyli wspomnianych ponad 
67,3 miliardów euro. 

Przy opracowaniu artykułu wykorzystano informacje ze stron internetowych Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalengo 
(www.mrr.gov.pl; www.funduszestrukturalne.gov.pl) 

JEREMIE powstał za sprawą porozumienia Komisji 
Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Adre-
satami inicjatywy są rządy lub władze regionalne. Be-
neficjentami pośrednimi w systemie zaproponowanym 
w ramach JEREMIE są instytucje finansowe takie jak 
np. fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Beneficjenci 
ostateczni to mikro i mali przedsiębiorcy.

Jaka jest misja JEREMIE?

Przede wszystkim wypełnić istnie-
jącą lukę w kreowaniu aktywności 
gospodarczej małych przedsię-
biorstw, zwłaszcza tych rozpoczy-
nających działalność. JEREMIE 
ma za cel dotarcie z kapitałem na 
inwestycje do podmiotów, które 
z wielu przyczyn, nie mają dostępu 
do bankowych linii kredytowych. 
O jakich przyczynach jest mowa? 
Choćby wysokie ryzyko, z jakim 

wiąże się kredytowanie początkujących lub po prostu małych 
firm. Instrumenty finansowe wspierane z pośrednictwem JERE-
MIE mają pojawić się tam, gdzie komercyjny sektor bankowy 
zazwyczaj małemu przedsiębiorcy mówi „nie”. Warto podkre-
ślić, iż sama inicjatywa, co do zasady, jest przedsięwzięciem o 
charakterze non – profit. Stąd słowo „misja” wydaje się być jak 
najbardziej na miejscu.

Jak wygląda „wejście” w JEREMIE

Wszystko rozpoczyna się od wystąpienia przez region lub kraj 
członkowski z listem intencyjnym do EFI. Przy czym sam fakt 
podpisania listu intencyjnego nie jest równoznaczny ze zgodą na 
wdrażanie inicjatywy JEREMIE. Odpowiedzią na list intencyjny jest 
przeprowadzana przez EFI Analiza Luki Finansowej. Jej celem jest 
diagnoza stanu sektora instytucji pożyczkowych i poręczeniowych 
oraz zaproponowanie mechanizmów, które zapewnią odpowiedni 

rozwój tego sektora usług 
finansowych. Kolejnym 
etapem – w przypadku 
zaakceptowania przez kraj 
członkowski lub region roz-
wiązań zaproponowanych 
w Analizie Luki Finansowej 
– jest podpisanie Umowy 
o Finansowaniu pomiędzy 
krajem członkowskim lub 
regionem a EFI.

ROBERT MICHALSKI

ABC Inicjatywy JEREMIE

JEREMIE to kolejny, obok inicjatyw JESSICA 
i JASPERS, instrument wsparcia dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Wzmacniając 
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w regionie 
środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego umożliwi poprawę dostępu mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania 
inwestycji. 

T E M A T  N U M E R U
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Jak instytucjonalnie działa JEREMIE?

JEREMIE to forma delegowania zadań związanych z dystrybucją 
unijnych środków przeznaczonych na instrumenty inżynierii finan-
sowej na zewnątrz. Instrumenty te będą zorganizowane w ramach 
Funduszu Powierniczego, inaczej Holdingowego (ang. Holding 
Fund - HF). Holding Fund zostanie stworzony na bazie decyzji In-
stytucji Zarządzającej (IZ) w danym państwie czy regionie (w przy-
padku RPO WZ jest to Zarząd Województwa), w porozumieniu 
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i Komisją Europejską. 
Instytucja Zarządzająca na mocy Umowy o Finansowaniu dele-
guje funkcje związane z zarządzaniem HF instytucji zewnętrznej, 
tzw. Menadżerowi Holding Fund. Prawdopodobnie w przypadku 
RPO WZ, ze względu na bogate doświadczenie w wykorzysta-
niu elementów inżynierii finansowej do finansowania MŚP, rolę 
Menadżera HF pełnić będzie EFI. W Holding Fund znajdą się 
wszystkie przekazane przez Instytucję Zarządzającą do JEREMIE 
środki. Nadzór nad HF pełnić ma utworzony i kontrolowany przez 
Zarząd Województwa (w przypadku RPO WZ) Komitet Inwesty-
cyjny. Zgodnie z zapisami unijnych aktów prawnych EFI będzie 
miało prawo do 2 procent prowizji przeznaczonej na pokrycie 
faktycznie poniesionych kosztów związanych z zarządzaniem 
Funduszem Holdingowym JEREMIE.

System instytucjonalny w ramach JEREMIE

Źródło: Europejski Fundusz Inwestycyjny

Czy 2 procent to dużo?

Oczywiście odpowiedź na to pytanie uwarunkowana jest wielko-
ścią wkładu środków do HF. W przypadku polskich województw 
wiadomo, że wkład ten będzie liczony w dziesiątkach milionów 
euro. Z pewnością będzie to zatem pokaźna kwota. Jednakże 
można na to spojrzeć z innej strony. Gdyby nie decydować się 
na pośrednictwo JEREMIE województwa i tak skazane są na po-
niesienie znacznych kosztów. Choćby zatrudnienie odpowiednich 
kadr odpowiedzialnych za zarządzanie środkami finansowymi 
zaangażowanymi w program wsparcia sektora pożyczkowego 
i poręczeniowego. Specjalistyczna wiedza dotycząca instrumentów 
inżynierii finansowej, monitoringu, ewaluacji, a także samego 

wdrażania i rozliczania projektów w tej dziedzinie ma swoja 
cenę. Nie jest ona niska. Tym bardziej, że dochodzą do tego 
zwykłe koszty administracyjne jak dla przykładu: biura, sprzęt 
komputerowy. W przypadku delegowania funkcji związanych 
z wdrożeniem tej części środków RPO WZ nie będą musiały być 
sfinansowane przez Instytucję Zarządzającą. Koszty te trzeba 
rozłożyć na cały okres programowania 2007 – 2013. Jedno jest 
pewne: wdrożenie każdego z działań i poddziałań RPO WZ si-
łami własnymi Urzędu Marszałkowskiego nie zawsze oznacza 
oszczędność. Szczególnie kiedy w grę wchodzi potężny bagaż 
doświadczenia oraz specjalistyczna wiedza, chociażby z zakresu 
problematyki pomocy publicznej występującej przy wdrażaniu 
poszczególnych instrumentów inżynierii finansowej.
   
Co dzieje się po utworzeniu Funduszu 
Powierniczego?

Ogłaszany jest konkurs, którego celem będzie wyłonienie pośredni-
ków odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych instrumentów 
zaproponowanych przez EFI w ramach JEREMIE. Naturalnymi 
kandydatami do pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej są 
istniejące w regionach fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. 
Wyłoniony pośrednik otrzyma wsparcie ze środków HF. Z usta-
leń z Komisją Europejską i EFI wynika, iż może ono mieć for-
mę zarówno pożyczki, jak i inwestycji kapitałowej w zależności 
od wdrażanego instrumentu. Za pośrednictwem wyłonionych 

wcześniej instytucji środki RPO WZ z Funduszu Holdingowego 
kierowane są na wsparcie przedsiębiorców. Pośrednicy rów-
nież mają prawo do sfinansowania ze środków otrzymanych 
z HF kosztów zarządzania. W zależności od typu instrumentu 
finansowego koszty te mogą sięgać do 4 procent. 

Co z pieniędzmi włożonymi do Funduszu Powierni-
czego stanie się w 2015?

Środki wrócą do Instytucji Zarządzającej, czyli Zarządu Wo-
jewództwa. Oczywiście od decyzji Samorządu Województwa 
zależeć będzie dalszy los tych środków. Jest tylko jeden wa-
runek: muszą być wykorzystane na wsparcie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Jak region może zyskać na JEREMIE?
 
Po pierwsze środki przeznaczone na wdrożenie JEREMIE 
wykorzystywane będą w oparciu o zasadę odnawialności 
przez cały okres programowania. W odróżnieniu od systemu 
grantowego, w którym dotacja udzielana jest jednorazowo, 
w JEREMIE środki są w stałym obiegu. Przysłowiowe 1 euro 
unijnego wsparcia w przypadku dotacji użyte jest tylko raz. 
Dzięki instrumentom takim jak JEREMIE to samo 1 euro do 
2015 roku może trafić do sektora przedsiębiorców trzy, cztery 
a być może i więcej razy. A jeśli Samorząd Województwa 
wyrazi taką wolę, może funkcjonować w formie pożyczek 

i poręczeń przez następne lata. Po drugie, istnieje możliwość 
wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o płatność okre-
sową na kwotę będącą wkładem Instytucji Zarządzającej do HF, 
i to już w momencie jego ustanowienia. Oznacza to, iż środki 
będące wkładem regionu do HF automatycznie należy traktować 
jako już „rozliczone” z Komisją Europejską. Argument ostatni 
to kwestia kolejnej perspektywy finansowej. Już dziś wiadomo, 
iż spodziewana jest głęboka reforma polityki spójności w Unii 
Europejskiej. Kierunkiem, który ma obrać Komisja Europejska 
będą właśnie instrumenty inżynierii finansowej i regiony, które 
zdołają wypracować w bieżącym okresie programowania sprawne 
instytucjonalnie mechanizmy w tym sektorze odnajdą się w nowej 
rzeczywistości dużo szybciej.

U N I J N E  A B C
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R A P O R T   Z A C H O D N I O P O M O R S K I

Nadchodzące lata mają być w Polsce „latami tłusty-
mi” dla rozwoju gospodarki, a także rozwoju społeczne-
go i ekonomicznego regionów. Motorem napędowym 
będą fundusze europejskie: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS) oraz Fundusz Spójności w ramach budżetu Wspól-
noty na lata 2007–13, wydatkowane zgodnie z progra-
mami operacyjnymi, tworzonymi na szczeblu krajowym 
i negocjowanymi z Komisją Europejską.

Polska ma już za sobą pierwszy okres programowania i wdra-
żania funduszy unijnych na lata 2004 – 2006. Był to czas zdoby-
wania doświadczeń i pierwszych praktyk w zarządzaniu, wdrażaniu 
oraz pozyskiwaniu środków finansowych w ramach unijnej polityki 
spójności. W kolejnym, dużo dłuższym okresie programowania 
szczególna rola została powierzona samorządom województw, 

pomiędzy które została rozdzielona duża część środków z fundu-
szy unijnych na lata 2007 – 2013. Na szesnaście Regionalnych 
Programów Operacyjnych przeznaczono blisko 25 procent wszyst-
kich środków, czyli 16,6 mld euro. Każde województwo będzie 
mogło według własnych potrzeb dzielić pieniądze i wpływać na 
rozwój regionu. Samorządy poszczególnych województw jako 
Instytucje Zarządzające są odpowiedzialne za wyszczególnienie 
w Regionalnym Programie Operacyjnym najważniejszych celów, 
które będą zamierzały osiągnąć do roku 2015. 

Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zakończyły się 
13 września 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła wskazane 
przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 8 osi prio-
rytetowych w ramach których będą wydatkowane środki, ponad 
835 mln euro z EFRR, na poszczególne inwestycje w regionie. 

Po pierwsze 
Przedsiębiorczość – Rozwój MSP

Jednym z najważniejszych elementów polityki strukturalnej 
UE jest wzmacnianie przedsiębiorczości. Samorząd Województwa 
zaznacza potrzebę wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Od kondycji MSP zależy w dużej mierze stan gospodarki i jej kon-
kurencyjność na wspólnym rynku europejskim. Dzięki środkom 
zaprojektowanym w RPO WZ w latach 2007 – 2013 małe i średnie 
przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać środki między innymi na 

inwestycje w innowacje oraz nowe linie technologiczne. Aby 
mogła rozwijać się przedsiębiorczość w regionie zapla-

nowane zostały środki również na tworzenie i rozwój 
stref inwestycyjnych, jak również na dotacje na pro-
jekty z zakresu B+R, dzięki którym nastąpi transfer 
wiedzy tak istotny we wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań, na przykład w przemyśle.

Po drugie 
Infrastruktura drogowa - Dostęp do każdego 
zakątka regionu

Nadzieję na poprawę stanu infrastruktury  
drogowej w regionie w nowej perspektywie 

MILIONY W REGION
KATARZYNA KAAK – ŁASECKA

DOROTA KORENICKA

fot. Dominik Wiktorowicz



finansowej daje wzrost wydatków na tę dziedzinę w ramach fun-
duszy strukturalnych. Aby sprostać potrzebom regionu w zakresie 
szeroko rozumianego transportu w ramach RPO WZ zaplanowane 
zostały środki na poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej 
oraz transportu miejskiego. Część środków zaplanowane zostało 
również na poprawę infrastruktury energetycznej.

Po trzecie
Społeczeństwo informacyjne - Łączymy ludzi

Istotą społeczeństwa informacyjnego jest informacja. Jednak-
że, aby informacja mogła dotrzeć do każdego miejsca regionu, 
musi istnieć odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna. Aby 
w województwie zachodniopomorskim mogły powstać zręby 
społeczeństwa informacyjnego jedna z osi priorytetowych w ra-
mach RPO WZ w latach 2007 – 2013 będzie wspierać inwe-

stycje z zakresu tworzenia struktur dostępu 
do Internetu, demonopolizację rynku tele-
komunikacyjnego oraz wszelkie narzędzia 
elektronicznego dostępu do informacji. 

Po czwarte 
Środowisko - Przyroda dla Europejczy-
ków

Rozwój gospodarki wpływa na szybkie 
zużycie dużych ilości zasobów naturalnych. 
Nie obywa się to jednak bez szkody dla śro-
dowiska, co stanowi barierę dla długofalowe-
go wzrostu gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju regionu. Jednym z celów RPO WZ 
jest umożliwienie wzrostu gospodarczego bez 
ujemnego wpływu na środowisko. Można to 
osiągnąć m.in. przez ograniczanie negatyw-
nego wpływu wykorzystywanych zasobów na 
środowisko przez zastąpienie jednego zasobu 
innym, takim jak energia wiatru, słońca czy 
wody zamiast paliw kopalnianych. W ramach 
RPO WZ będą wspierane m.in. inwestycje z 

P R Z E W O D N I K  P O  R P O

fot. Dominik Wiktorowicz
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zakresu energii odnawialnej, ale również rozwój systemów ka-
nalizacyjnych i grzewczych. 

Po piąte
Turystyka, Kultura i Rewitalizacja

Rozwój regionu to nie tylko rozwój gospodarki, infrastruktury 
drogowej czy środowiska, to również inwestycje skierowane na 
poprawę infrastruktury turystyki, dostępu do kultury, jak również 
rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Wojewódz two 
zachodniopomorskie 
ze względu na swoje 
walory turystyczne ma 
możliwość stać się tu-
rystycznym zagłębiem 
południowego Bałty-
ku. Wsparcie promocji walorów przyrodniczych oraz kulturo-
wych, jak również bazy noclegowej i gastronomicznej. Aby 
zapewnić kompleksowe wsparcie rozwoju obszarów wojewódz-
twa, w RPO WZ zaprogramowane zostały również środki na 
inwestycje z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 
infrastruktury instytucji kultury. Wszystkie te inwestycje wpi-
sują się również w projekty związane z rewitalizacją, która ma 
w sposób zintegrowany objąć wyznaczone obszary zdegrado-
wane oraz wzmocnić ich rozwój społeczno – gospodarczy, jak 
również wspomóc działania związane z mieszkalnictwem.

Po szóste
Metropolia – Lokomotywa Województwa

Wielkie miasta charakteryzują się dużą dynamiką procesów 
innowacyjnych, a w efekcie rozwojowych i określane są one jako 

bieguny wzrostu w RPO WZ zaplanowano osobną pulę środków 
dla metropolii szczecińskiej. Rozwój Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego, poprzez kompleksowe wsparcie inwestycji z za-
kresu transportu miejskiego, turystyki, kultury oraz rewitalizacji 
przyczyni się do wzmocnienia całego regionu.  

Po siódme
Edukacja, sport i zdrowie – Inwestycja w człowieka

Wsparcie infrastruktury społecznej jest jednym z najważniejszych 
celów RPO WZ na lata 2007 – 2013. 
Środki przeznaczone na inwestycje w 
infrastrukturę edukacyjną i sportową 
oraz zdrowotną mają przede wszyst-
kim służyć poprawie życia miesz-
kańców regionu. Dzięki pieniądzom 
zaplanowanym w PRO WZ wsparcie 

uzyskają zachodniopomorskie szkoły, boiska oraz szpitale i placówki 
ochrony zdrowia.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest 
jednym z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii 
Spójności, zgodnie z którym będzie wydatkowana część środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO WZ to 
też jeden z głównych elementów i środków do rozwoju woje-
wództwa i poprawy życia mieszkańców. Jest to jeden z głów-
nych elementów układanki, której pozostałymi elementami 
są Beneficjenci, czyli wszystkie instytucje zaangażowane w 
realizację poszczególnych projektów oraz mieszkańcy – głowni 
odbiorcy pomocy.

RPO WZ umożliwia podejmowanie działań 
zmierzających do osiągnięcia wzrostu gospodarczego 
z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne 
i jego zasoby. 

P R Z E W O D N I K  P O  R P O

fot. Dominik Wiktorowicz
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Z Norbertem Obryckim, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego 
rozmawia Marcin Szmyt

Szansa na rozwój
- Marcin Szmyt: Przed zaledwie dwoma miesiącami Komisja 
Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny. Dro-
ga do ponad 835 milionów euro stanęła otworem. Czy pie-
niądze z Brukseli w istotnym stopniu zmienią nasz region?
- Norbert Obrycki: Nigdy wcześniej do Zachodniopomorskiego 
nie trafiły tak duże środki przeznaczone na rozwój regionalny. 
Nie waham się określić szansy, którą otrzymaliśmy, mianem 
dziejowej. Sprawne i skuteczne wdrożenie Programu da naszemu 
województwu silny impuls do rozwoju. To ogromne wyzwanie. 
I jestem pewien, że mu sprostamy. 

Od wielu miesięcy Urząd Marszałkowski intensywnie przygo-
towuje się do uruchomienia RPO. Już niedługo będziemy w pełni 
gotowi, by ogłaszać pierwsze konkursy i dofinansowywać pierwsze 
projekty. Wiem, że do wystąpienia o środki dostępne w Pro-
gramie przygotowują się też zachodniopomorskie samorządy 
czy działające w regionie firmy. To pozwala mieć pewność, że 
kłopotów z wydaniem pieniędzy nie będzie. 

Środki RPO winny być jednak wydawane bardzo rozsądnie. 
Zdaję sobie sprawę, iż skala potrzeb jest ogromna. Nie zaspokoi 
ich nawet Program tak bogaty w środki. Zaniechania w wielu 

fot. archiwum WZ RPO
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dziedzinach są za duże, by można je naprawić za pomocą jed-
nego programu operacyjnego. Stąd zasada koncentracji, która 
zastosowaliśmy tworząc zapisy Programu. Skupiliśmy się na tych 
obszarach, których rozwój w największym stopniu wpłynie na 
poprawę sytuacji całego regionu. Dofinansowując najbardziej 
prorozwojowe dziedziny, najskuteczniej zadbamy o wzrost go-
spodarczy w regionie i w efekcie – podniesienie standardu życia 
mieszkańców Zachodniopomorskiego. 

- Na jakich priorytetach koncentruje się zatem Regionalny 
Program Operacyjny? Czy odpowiada rzeczywistym potrze-
bom mieszkańców?
- Regionalny Program Operacyjny został stworzony po to, by 
dać naszemu województwu realną możliwość rozwoju. Program 
powstawał tu – w regionie, a nie za biurkami urzędników z War-
szawy. Na każdym etapie jego tworzenia – prowadząc konsultacje 
społeczne,  organizując konferencje, rozmawiając z ekspertami 
– uważnie wsłuchiwaliśmy się w opinie społeczności regionu. 
Stąd mogę mieć pewność, że zapisy Programu odpowiadają na 
potrzeby najistotniejsze z punktu widzenia województwa, ale 
i jego mieszkańców. 

Zachodniopomorskie będzie się rozwijać, gdy uda się nam 
– z wykorzystaniem unijnych pieniędzy – doprowadzić do zwięk-
szenia konkurencyjności gospodarki, poprawy naszej atrakcyjno-
ści inwestycyjnej oraz zwiększenia spójności terytorialnej. Tylko 
wówczas osiągniemy tak wyczekiwany wzrost gospodarczy. Nie 
bez wpływu na jego skalę pozostaje doprowadzenie do realnej 
poprawy warunków życia w regionie – zachowanie i ochrona 
środowiska naturalnego, rozwój instytucji kulturalnych, bazy 
turystycznej i infrastruktury sportowej.

Obszary, na które wskazuję, przekładają się wprost na priory-
tety Regionalnego Programu Operacyjnego, te z kolei – na zapla-
nowane w Programie pieniądze. Najwięcej, bo blisko 28 procent 
z puli 835 milionów euro przeznaczymy na rozwój gospodarki, 
innowacji i nowych technologii. Niewiele mniej – 26 procent 
środków Programu – zaplanowaliśmy na poprawę infrastruktu-
ry transportowej i energetycznej. Do pozostałych priorytetów 
Programu trafi od 4 do 14 procent środków.  

Muszę w tym miejscu wskazać na jeszcze jedną, bardzo ważną 
liczbę: ponad 40 procent wszystkich dostępnych w Programie 
pieniędzy przeznaczamy na wsparcie dziedzin, stanowiących 
realizację Strategii Lizbońskiej. Plasuje nas to w czołówce woje-
wództw, które w swoich programach regionalnych w największej 
skali zaplanowały wdrażanie zapisów Strategii. 

- Jakie konkretne działania będą wpisywać się w założenia 
Strategii Lizbońskiej? Jak przełożą się na zwiększenie kon-
kurencyjności?
- Wzrostowi konkurencyjności regionu mają służyć zaplanowane 
w Programie dotacje dla przedsiębiorców, wprowadzanie do za-
chodniopomorskich firm innowacyjnych technologii czy też rozwój 
sfery badawczo-rozwojowej. Strategię realizować będziemy też 
wspierając budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwijając 
sieć połączeń transportowych i promując energetykę odnawial-
ną. Im lepiej wydamy pieniądze w tych obszarach, tym bardziej 
konkurencyjne będzie Zachodniopomorskie. Skorzysta z tego nie 
tylko nasz region i kraj, ale cała Unia.   

- Za opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
odpowiadał samorząd województwa. Jaki wpływ na kształt 
Programu miała Komisja Europejska? Jak przebiegały ne-
gocjacje?
- Negocjacje z Komisją Europejską były dla samorządu wojewódz-
twa prawdziwym sprawdzianem gotowości do samodzielnego 
kreowania polityki spójności w regionie. Sprawdzianem, który 
ostatecznie zdaliśmy z bardzo dobrą oceną. Na spotkaniu kończą-
cym negocjacje finalny kształt Programu chwalili przedstawiciele 
Komisji Europejskiej. 

Zadanie nie należało jednak do łatwych. Podczas pierwszego 
spotkania negocjacyjnego w maju ubiegłego roku w Szczecinie 
unijni negocjatorzy zalecili dokonanie wielu zmian. Zasugerowali 
na przykład połączenie w ramach jednego priorytetu zadań z za-
kresu kultury i turystyki. Odnieśli się do poziomu wydatków na 
ochronę środowiska, zakresu finansowania odnawialnych źródeł 
energii czy też zintegrowanego wsparcia dla miast. W przypadku 
zdecydowanej większości uwag – po przedstawieniu wyjaśnień 
i uzupełnień – udało nam się dojść do porozumienia ze stroną 
unijną. 

W sierpniu odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne, tym 
razem w Brukseli. Okazało się, że było to spotkanie wieńczą-
ce negocjacje - udało się nam obronić wszystkie istotne dla 
regionu zapisy Programu. Wątpliwości Komisji Europejskiej 
dotyczyły przede wszystkim proporcji podziału środków na 
kulturę, turystykę i rewitalizację pomiędzy Szczeciński Obszar 
Metropolitalny a pozostałą część województwa. Zapropono-
wany podział środków skutecznie uzasadniliśmy skalą od-
działywania szczecińskiej metropolii na region. Argumentem, 
który przeważył było wiele planowanych na tym obszarze 
inwestycji, związanych głównie z turystyką. Negocjatorzy 
z Komisji zgłaszali również uwagi do planowanego w Progra-
mie dofinansowania budowy lotniska regionalnego w Zegrzu 
pod Koszalinem. Do zasadności tych planów udało się jednak 
Brukselę przekonać. Zapewniliśmy Komisję Europejską, iż in-
westycja zostanie zrealizowana po przeprowadzeniu niezależ-
nych ekspertyz, które dostarczą ekonomicznych podstaw dla 
powodzenia przedsięwzięcia.   

- Co jeszcze musi zrobić samorząd województwa, by móc 
uruchomić Program?
- Zakończenie negocjacji i podpisanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego to oczywiście jedynie etap na drodze rozpoczę-
cia realizacji Programu. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. 
Ciągle czekamy na zawarcie z Ministrem Rozwoju Regionalnego 
kontraktu wojewódzkiego, czyli porozumienia o dofinansowa-
niu Programu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz 
budżetu państwa. 

Równoległe trwają prace nad Uszczegółowieniem Programu, 
czyli szczegółową zawartością osi priorytetowych oraz dokumen-
tami opisującymi procedury w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, w tym wzorami wniosków czy umów o dofinan-
sowanie. Przygotowujemy się tym samym do audytu zgodności, 
który oceni skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania 
i kontroli Programu. Z deklaracją gotowości do przeprowadzenia 
audytu wystąpiliśmy w grudniu ubiegłego roku.

Opracowujemy Plan Komunikacji – dokument, który opisze 
cały system informowania o Regionalnym Programie Opera-
cyjnym. Już teraz jednak rozpoczęliśmy akcję promocyjną. Wy-
daliśmy ulotki o Programie. W telewizji regionalnej pojawił się 
spot reklamujący RPO. A niedługo pod adresem http://www.
rpo.wzp.pl udostępniony zostanie serwis internetowy w całości 
poświęcony RPO. 

- Kiedy ruszą pierwsze konkursy?
Uruchomienie naborów nastąpi pod koniec marca. Nie przy-
jęliśmy jeszcze harmonogramu konkursów na 2008 rok, więc 
precyzyjnych danych nie mogę przedstawić. W pierwszej ko-
lejności składanie wniosków o dofinansowanie umożliwimy 
zachodniopomorskim przedsiębiorcom. Będą to działania obej-
mujące bezpośrednie inwestycje w mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstwach.

- Dziękuję za rozmowę.

fot. archiwum WZ RPO
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Fundusze, programy, inicjatywy, granty – wiele 
dokumentów i równie wiele instytucji, które 
zarządzają systemami ich wdrażania. Metodyczne 
zapoznawanie się z nimi krok po kroku, ułatwi 
starania o dofinansowanie. Od czego zacząć? Gdzie 
szukać informacji? Na co zwrócić uwagę, czytając 
dokumenty? 

1. Zacznij od linii demarkacyjnej.
Decyzja o podjęciu starań, które mają na celu otrzymanie 
dofinansowania z unijnych środków powinna być poprze-
dzona szczegółową analizą programów operacyjnych. Po-
może nam w tym dokument opracowany przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego o nazwie „Linia Demarkacyjna 
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. To 
50 stronicowe opracowanie ma formę tabeli, w której wy-
odrębniono kilkadziesiąt obszarów wsparcia (np. drogi, trasy 
rowerowe, koleje), a następnie 
opisano w jakich programach 
operacyjnych i na jakich zasa-
dach można pozyskać dofinan-
sowanie ze środków UE. Doku-
ment ten pozwoli nam szybko 
zlokalizować, jaki program operacyjny oferuje wsparcie dla 
interesującego nas obszaru. Za przykład funkcjonowania 
linii demarkacyjnej pomiędzy programami mogą posłużyć 
inwestycję w infrastrukturę drogową. Zacznijmy od tych 
o najmniejszej skali, czyli od dróg gminnych umożliwiających 
dojazd do gruntów rolnych. Zgodnie z zapisami linii demar-
kacyjnej kwalifikują się potencjalnie do wsparcia z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach projektów 
scaleniowych. Pozostałe drogi gminne oraz drogi powiato-
we i wojewódzkie mogą uzyskać wsparcie ze środków UE 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 
Z kolei drogi krajowe, ekspresowe i autostrady mogą być 
budowane jedynie przy wykorzystaniu środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przypadku tej 
ostatniej grupy projektów przyjęta została również wartość 
minimalna projektu, tzn. 20 mln złotych.

2. Zapoznaj się z programem operacyj-
nym.
Kiedy już wiemy, który program operacyjny oferuje poszu-
kiwane przez nas wsparcie powinniśmy przystąpić do jego 
analizy. Chcąc aplikować o środki UE, powinniśmy skupić 
szczególną uwagę na Uszczegółowieniu interesującego nas 
programu. O ile z samego programu dowiemy się o ogól-
nych celach i kierunkach udzielanego wsparcia, to w jego 
uszczegółowieniu znajdziemy tak niezbędne dla aplikującego 
o środki UE informacje, jak np. listę kwalifikujących się dzia-

łań i kosztów w projekcie, maksymalne i minimalne progi 
dofinansowania (o ile nie wynikają one z samej linii demar-
kacyjnej) oraz katalog potencjalnych beneficjentów.

3. Określ najpierw oś priorytetową, po-
tem działanie i poddziałanie…
Programy operacyjne są podzielone na osie priorytetowe. Na 
przykład największy w UE pod względem alokacji środków 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma ich aż 
26. W programach operacyjnych znajdziemy opis z pozio-
mu osi priorytetowej. Uszczegółowienie programu da nam 
znacznie głębszy wgląd w zakres działania i podziałania. 
Zrozumienie tej hierarchii pozwoli nam oszacować szansę 
naszego projektu na pozyskanie dofinansowania. 

4. Skonsultuj się z właściwą instytucją 
realizującą program.
Analiza Uszczegółowienia pozwoli nam odpowiedzieć na 
pytanie, czy nasz pomysł na projekt mieści się w ramach 
wyznaczonych przez konkretne działanie czy poddziałanie pro-
gramu operacyjnego. To samo Uszczegółowienie wskaże nam 
również, jaka instytucja będzie odpowiedzialna za jego wdra-

żanie, czyli będzie organizować 
konkursy w danym poddziałaniu. 
Kiedy już znamy nazwę instytucji 
wdrażającej, powinniśmy skon-
taktować się z jej pracownikami. 
Seria obowiązkowych pytań po-

winna odnosić się do planowanego terminu konkursów, a także 
ogólnej konsultacji odnośnie wpisywania się naszego projektu 
w wybrane przez nas działanie i poddziałanie programu. Czę-
sto odpowiedzi na pojawiające się ze strony wnioskodawców 
pytania zamieszczane będą w internecie. 

5. Przeanalizuj szanse jakie ma twój pro-
jekt w odniesieniu do alokacji środków 
unijnych.
 Jeśli planujemy zrealizować projekt infrastrukturalny z sek-
tora publicznego warto sprawdzić, ile projektów odwołują-
cych się do interesującego nas działania czy poddziałania 
programu znajduje się na liście projektów kluczowych. 
Porównanie alokacji, jaka poza trybem konkursowym ma 
trafić do beneficjentów projektów kluczowych, z określo-
ną w Uszczegółowieniu pulą pieniędzy na interesujące nas 
działanie lub poddziałanie, pozwoli określić, ile środków 
może zostać przeznaczone na konkursy. Jeśli dotacja, którą 
chcemy pozyskać na nasz projekt, sięga np. 70-80 procent 
pozostałej do rozdysponowania w konkursie alokacji, to raczej 
nie powinniśmy traktować go jako „pewniaka” w kolejce po 
dotację. W takiej sytuacji warto rozważyć realizację naszego 
zadania inwestycyjnego w oparciu o bogatszy montaż finan-
sowy niż standardowy wariant „dotacja + wkład własny”. 
Być może uda nam się włączyć dofinansowanie z innych 
źródeł (np. budżet państwa, sektor prywatny, instytucje fi-
nansowe) i obniżyć w ten sposób poziom dofinansowania 

7 DOBRYCH RAD
w staraniu się o dotację ze środków Unii Europejskiej

ROBERT MICHALSKI

V A D E M E C U M  P R O J E K T O D A W C Y

Dokumentacja konkursowa wymaga wielu 
różnych załączników. O ich skompletowanie 
zadbać należy niekiedy dużo wcześniej. 
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ze środków unijnych. Warto przy tym pamiętać, iż w takim 
montażu finansowym nie możemy łączyć dofinansowania 
z różnych programów unijnych. 

6. Odpowiednio wcześnie skompletuj 
niezbędną dokumentację.
To, jakie dokumenty musimy przygotować, aby móc ubiegać 
się o dotacje ze środków unijnych odnajdziemy w jeszcze 
innym dokumencie: w podręczniku beneficjenta. Wszyst-
kie dokumenty związane z wdrażaniem danego programu 
opracowuje właściwa Instytucja Zarządzająca. Jeśli z ana-
lizy linii demarkacyjnej wynika, iż interesujący nas instru-
ment wsparcia to Regionalny Program Operacyjny (RPO) 
to rolę Instytucji Zarządzającej pełnił będzie odpowiedni 
dla lokalizacji naszego projektu Urząd Marszałkowski. To 
w podręczniku beneficjenta znajdziemy informacje, czy 
konieczne w przypadku naszego projektu jest przygoto-
wanie studium wykonalności lub biznes planu, a jeśli tak, 
to jak powinna wyglądać jego struktura. Warto zaznaczyć, 
iż każdy program operacyjny będzie się pod tym wzglę-
dem rządził swoimi prawami. Np. studium wykonalności 
opracowane na potrzeby RPO niekoniecznie odpowiadać 

będzie wymogom Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

7. Przeanalizuj procedury konkursowe.
Sam konkurs wyglądać może bardzo różnie. Podobny projekt, 
realizowany w dwóch różnych Regionalnych Programach 
Operacyjnych może być składany w oparciu o zupełnie inne 
zasady. Analiza procedury konkursowej pozwoli nam rozpla-
nować finalną fazę naszych starań o unijną dotację. W niektó-
rych programach operacyjnych może występować preselekcja 
i  w różnych formach. Czasem będzie miała kształt zwykłej 
konsultacji przygotowanego wniosku. A czasem będzie pierw-
szym szczeblem kwalifikacji projektu do dofinansowania. 
W takiej sytuacji ocena projektu odbędzie się w oparciu 
o ograniczony zakres dokumentacji (np. uproszczony wniosek 
aplikacyjny oraz wstępne studium wykonalności z wyłącze-
niem wymogu posiadania dokumentacji technicznej). Pełną 
dokumentację wymaga się w takiej sytuacji od beneficjenta 
na kolejnym etapie po przejściu prekwalifikacji. Chociaż 
w innych programach może dojść do sytuacji, w której od 
beneficjanta wymagany będzie pełen pakiet dokumentacji 
już w pierwszej fazie aplikowania o środki.        

W obecnym okresie programowania rozróżniamy dwa główne strumienie pomocy unijnej:

Środki unijne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) będą dostępne za pośrednictwem następujących 
programów operacyjnych:

V A D E M E C U M  P R O J E K T O D A W C Y
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Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI) nazywany 
także często listą indywidualnych projektów kluczo-
wych stanowi niewymagany przez Komisję Europejską 
załącznik do programu operacyjnego. Jest to narzędzie 
dane instytucjom zarządzającym programami opera-
cyjnymi przez Ustawę o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju z 6 grudnia 2006.

 
Zgodnie z zapisami ustawy w ramach programu operacyjnego 

mogą być dofinansowane projekty indywidualne - o strategicznym 
znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję 
zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący”.

Nie należy jednak mylić projektów kluczowych z projekta-
mi dużymi, definiowanymi w artykule 39 Rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 jako projekty o wartości 
przekraczającej 50 mln euro lub 25 mln euro w przypadku pro-
jektów związanych z ochroną środowiska. Lista tych projektów 
jest obowiązkowym załącznikiem do programu operacyjnego, 
a ich realizacja jest uzależniona od decyzji Komisji Europejskiej. 
Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego można 
oba typy projektów (duże i mniejsze) umieścić na jednej liście.

W związku z takim uprawnieniem, instytucje zarządzające pro-
gramami operacyjnymi stworzyły wykazy projektów kluczowych 
dla wszystkich powstających w Polsce programów operacyjnych 
związanych z działaniami infrastrukturalnymi (szesnaście regional-
nych programów operacyjnych, Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej). 

Aby projekt mógł znaleźć się w Indykatywnym Planie Inwe-
stycyjnym musi spełniać następujące warunki:

• strategiczny charakter projektu,
• kwalifikowalność projektu i beneficjenta,
• zgodność z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Naro-

dowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-
-2013 (NSRO), programu operacyjnego oraz strategiami 
wojewódzkimi i strategiami sektorowymi,

• skala oddziaływania projektu - regionalna w RPO, po-
nadregionalna i krajowa w programach krajowych,

• stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, 
NSRO oraz programu operacyjnego,

• dostępność środków finansowych w ramach alokacji 
danego priorytetu programu operacyjnego,

• a także inne kryteria, specyficzne dla obszaru działania 
programu.

Umieszczenie projektu na liście projektów kluczowych nie 
jest gwarancją przyznania środków na planowaną inwestycję, 
a jedynie zarezerwowaniem środków w ramach danego priorytetu 
programu operacyjnego. Projekty te nie podlegają procedurze 
konkursowej i nie współzawodniczą o środki z pozostałymi pro-
jektami. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia 
przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących 
przygotowania odpowiedniej dokumentacji - w tym wniosku o do-
finansowanie z niezbędnymi załącznikami - i gotowości projektu 
do wdrożenia. Kryteria, które spełniać musi projekt, zatwierdzane 
są przez komitet monitorujący, zaś wniosek o dofinansowanie wraz 
z załącznikami zaakceptowany przez instytucję zarządzającą lub, 
w przypadku dużych projektów, przez Komisję Europejską.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, nabór projektów do Indykatywnego 
Planu Inwestycyjnego przeprowadzony został w roku 2006, następ-
nie w procesie konsultacji społecznych oraz uwag negocjacyjnych 
Komisji Europejskiej lista była modyfikowana. Aktualnie na liście 
znajdują się projekty z wszystkich, poza trzecią, osi priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty umieszczone w IPI 
to zarówno duże, sztandarowe inwestycje miasta Szczecina jak np. 
budowa miejskiej hali widowiskowo-sportowej, czy kolejny etap 
budowy obwodnicy śródmiejskiej; na liście znalazły się także pro-
jekty o mniejszej skali, ale nie mniejszej wadze dla rozwoju re-
gionu, m.in.: uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Szczecinku, czy modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 403 
Wałcz – Ulikowo.

Łącznie na liście Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego znajduje się 26 projektów 
o łącznej wartości 329,46 mln euro.

Nowy Minister Rozwoju Regionalnego dokona przeglądu In-
dykatywnych Planów Inwestycyjnych dla programów krajowych, 

aby zweryfikować 
poprawność umiesz-
czenia projektu w wy-
kazach. Będzie wery-
fikował ich gotowość 
do realizacji zgodność 
celami programów, 
kwalifikowalność ty-
pów projektów.

PROJEKTY KLUCZOWE 
- klucz do sukcesu 

PIOTR WOLSKI

P R O J E K T Y   K L U C Z O W E

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Szczecinie

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Szczecinie
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 W ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do 
beneficjentów z naszego województwa trafi niepo-
równywalnie więcej środków niż województwo miało 
do dyspozycji w okresie 2004-2006. Taka wielkość 
pieniędzy do wykorzystania w nadchodzących latach 
wymaga odpowiedniego, równie dużego zaplecza. 
Fachowe, dobrze przygotowane kadry i właściwa dla 
takiej ilości środków struktura wdrażania programów 
to czynniki, które w znacznej mierze zadecydują o suk-
cesie. 

 W celu sprawnego wdrażania programów unijnych 
– Zarząd Województwa odpowiada bowiem nie tylko za RPO 
ale również za Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
i Europejską Współpracę Terytorialną (EWT) - 
w kwietniu 2007 roku zmieniono strukturę or-
ganizacyjną Urzędu. Powstało wówczas Centrum 
Funduszy Europejskich. W skład CFE wchodzą 
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym, Wydział Wdrażania Regionalne-
go Programu Operacyjnego, Wydział Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ciągle jeszcze CFE 
realizuje również znane z poprzedniej perspekty-
wy finansowej programy: ZPORR, SPO Rolnictwo 
oraz Interreg III A, których wdrażanie i rozliczanie 
zakończy się najpewniej w 2008 r. 

 W przypadku RPO WZ pełną odpowiedzialność za 
kreowanie i realizację Programu pełni Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. W dokumentach programowych 
określany jest jako Instytucja Zarządzająca (IZ). Do głównych 
kompetencji IZ należą: ustanowienie procedur wykonawczych, 
zarządzanie finansowe, kontrola, monitoring, ewaluacja oraz 
informacja nt. programu i jego promocja. Zadania te realizują 
obecnie dwa wydziały: Wydział Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym (WZ RPO) oraz Wydział Wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego (WW RPO). 

 W toku prac nad programem Zarząd Województwa 
podejmuje najważniejsze decyzje m.in. dotyczące poziomu 
dofinansowania projektów i katalogu kosztów kwalifikowal-
nych w oparciu o istniejące akty prawne. Ponadto rozstrzyga 
o udziale w inicjatywach wspólnotowych i dokonuje wyboru 
projektów strategicznych dla rozwoju regionu, czyli tzw. pro-
jektów kluczowych. 

 Zarząd Województwa decydował również o tym, które 
działania będą mogły być dofinansowane w ramach RPO WZ,  

a także uzgodnił kwoty alokacji na poszczególne działania 
i poddziałania.

 Na poziomie Programu realizacją RPO zajmuje się 
Wydział Zarządzania RPO, który z kolei dzieli się na Biuro ds. 
Zarządzania i Monitoringu RPO, Wieloosobowe Stanowisko ds. 
Promocji i Informacji, Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansów 
oraz Jednoosobowe Stanowisko ds. Informatycznych.

 Właśnie ten wydział, a ściślej Biuro ds. Zarządzania 
i Monitoringu RPO odpowiada za ostateczny kształt samego 
dokumentu programowego, opis systemu zarządzania i kontroli, 
a także procedury, wytyczne i wzory obowiązujących dokumen-
tów. Biuro prowadzi również bieżący nadzór nad wdrażaniem 
RPO oraz prowadzi Sekretariat Zachodniopomorskiego Komitetu 
Monitorującego. Ponadto, monitoruje postępy w realizacji RPO, 
odpowiada za ocenę programu i Roczne Plany Kontroli. 

 Wydział Zarządzania RPO odpowiedzialny jest za pro-
mocję RPO. Opracowaniem i dystrybucją materiałów informa-
cyjnych zajmuje się Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji 
i Informacji. Stanowisko prowadzi także Punkt Informacyjny 
RPO, Punkt Informacji Europejskiej, organizuje szkolenia dla 
pracowników wdrażających RPO i potencjalnych beneficjentów 
programu. Komórka ta odpowiada również za redagowanie i ak-
tualizację strony internetowej Urzędu poświęconej RPO (www.
rpo.wzp.pl) 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansów zarządza 
środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację RPO, prowa-
dzi sprawozdawczość finansową i współpracuje z Instytucją Certy-
fikującą, czyli Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Zatwierdza 
również wnioski o płatność przekazane przez WW oraz Instytucją 
Pośredniczącą w Certyfikacji, czyli Zachodniopomorskim Urzędem 
Wojewódzkim. RPO oraz przekazuje zlecenia płatności na rzecz 
beneficjentów do Wydziału Finansów i Budżetu. 

Tworzeniem i prowadzeniem baz danych o projektach 
i obsługą Lokalnego Systemu Informatycznego gromadzącego 

Ale kto za tym stoi?
Podział kompetencji w procesie realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
JUSTYNA MALICKA

W I E Ś C I  Z  I N S T Y T U C J I  Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J

Na poziomie Programu realizacją RPO zajmuje się 
Wydział Zarządzania RPO. Odpowiedzialny jest za 
redagowanie dokumentów programowych, opraco-
wywanie procedur oraz przepływy finansowe w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym.
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dane dotyczące realizacji RPO zajmuje się Jednoosobowe Sta-
nowisko ds. Informatycznych. Komórka ta prowadzi również 
obsługę informatyczną WZ RPO i WW RPO.

 Na poziomie projektu realizacją RPO WZ zajmuje się 
Wydział Wdrażania RPO. Dzieli się on, zgodnie z etapami obie-
gu projektu w Urzędzie Marszałkowskim, na Biuro ds. Selekcji 
Projektów RPO, Biuro ds. Realizacji Projektów 
RPO oraz Biuro ds. Finansowych. Pracownicy 
powyższych komórek prowadzą konsultacje 
dla beneficjentów i projektodawców w za-
kresie realizowanych zadań.

 Głównym zadaniem Biura ds. Se-
lekcji Projektów RPO jest przeprowadzenie 
konkursów w tym przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie. Ponadto, Biuro prowadzi 
konsultacje dotyczące przygotowywania wnio-
sków oraz dokonuje ich oceny formalnej. Tu również organizo-
wany jest etap oceny merytoryczno-technicznej i finansowej. 
Biuro przedstawia też Zarządowi Województwa wnioski reko-
mendowane do dofinansowania. Po zakończeniu procesu naboru 
Biuro przygotowuje informacje dotyczące przebiegu i wyników 
selekcji. 

 Przygotowanie umów z beneficjentami o dofinanso-
wanie projektów oraz aneksów do tychże to zadania Biura ds. 
Realizacji Projektów RPO. Z podpisywaniem umów wiąże się 
ściśle przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów 
oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów. Także tu, 
w Biurze ds. Realizacji, weryfikowane będą pod względem for-

malnym i merytorycznym wnioski beneficjentów o płatność. Co 
najmniej jednokrotnie w trakcie życia projektu, Biuro przepro-
wadzi merytoryczną część kontroli na miejscu realizacji projektu; 
w uzasadnionych przypadkach może dokonać również kontroli 
doraźnej. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na 
przeprowadzanie procedur zamówień publicznych oraz dbałość 
o kwestie środowiskowe. Na podstawie przedłożonej doku-

mentacji i wykrytych nieścisłości Biuro będzie przygotowywać 
raporty o nieprawidłowościach. 
 Biuro ds. Finansowych odpowiada za weryfikację fi-
nansowych aspektów umów z beneficjentami o dofinansowanie 
projektów, finansową weryfikację wniosków o płatność, finansową 
część kontroli na miejscu realizacji projektu oraz odzyskiwanie 
kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom.

Dane teleadresowe ww. komórek Urzędu Marszałkow-
skiego oraz poszczególnych  osób, które w nich pracują, dostępne 
są na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl

W I E Ś C I  Z  I N S T Y T U C J I  Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J

Na poziomie projektu realizacją RPO WZ zajmuje się 
Wydział Wdrażania RPO. To z jego pracownikami 
wnioskodawca będzie się kontaktował, ubiegając się 
o dofinanowanie oraz rozliczając projekt. 
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Przelewice. Miejscowość w zachodniej części powiatu 
pyrzyckiego. Tu znajduje się jeden z najsłynniejszych 
w Polsce ogrodów botanicznych. To również miejsce, 
gdzie z sukcesem zrealizowano wiele projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Jednym z tych projektów jest budowa hali sportowej 
przy miejscowym gimnazjum. Została sfinansowana 
w ramach trzeciego Priorytetu ZPORR.

 Wtorek, godzina 17:00. Kiedy późnym popołudniem 
rozmawiam z Łukaszem Mularczykiem - opiekunem świetlicy 
środowiskowej - sala sportowa przy gimnazjum w Przelewicach 
wciąż jest otwarta. Późna pora nie zniechęca młodzieży, bo choć 
lekcje już dawno się skończyły, na auli wciąż gwarno. Chłopcy 
z zapałem grają w piłkę halową, grupa dziewcząt w siatkówkę, 
korytarzem przelatuje piłeczka pingpongowa. „Zajęcia sportowe 
finansowane są przez gminę, korzystamy z sali, ze szkolnego 
sprzętu.” – mówi opiekun grupy. „Dzięki temu młodzież ze 
świetlicy może spędzać aktywnie wolny czas, dbając o rozwój 
fizyczny.” Nie zawsze tak było. Zwłaszcza zimą. „Zanim przy 
Gimnazjum w Przelewicach otworzono salę, ćwiczyliśmy na dwo-
rze – przynajmniej dopóty, dopóki była pogoda” – wspomina 
Krzysztof Kędziora, nauczyciel wychowania fizycznego. „Jesienią 

ZPORR a sport w regionie
wchodziliśmy do budynku. Ćwiczyliśmy na korytarzu - trzeba 
było go wcześniej poobkładać materacami - szkoła przecież 
nie miała sali. Ale i tak włos się jeżył na głowie, gdy widziałem 
jak skaczą przez kozła…”. Sytuacja zmieniła się w momencie 
powstania obiektu z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcz-
nej, koszykówki, sauną, siłownią, salą do ćwiczeń korekcyjnych, 
a także pełnym wyposażeniem: zestawami do tenisa, siatkówki, 
koszykówki, bramkami oraz sprzętem do ćwiczeń w siłowni. 
Pojawiły się także kosze najazdowe. „Teraz w sezonie jesienno-
-zimowym, mając dostęp do Sali, możemy uprawiać wszystkie 
gry zespołowe, o których wcześniej mogłem tylko pomarzyć.” 
Dzięki składanej trybunie stało się możliwe zapraszanie kibiców 
na organizowane tu liczne zawody i turnieje, głównie lekko-
atletyczne, jak bowiem wyznaje Krzysztof Kędziora: „Wierzę, 
że lekkoatletyka jest królową sportu”. 

 „Sala żyje na okrągło” - tak o nowym obiekcie spor-
towym mówią sami mieszkańcy. Trenują tu nie tylko ucznio-
wie i młodzież szkolna. Sala stała się miejscem towarzyskiej  
rywalizacji sportowej starszych miłośników różnych dyscyplin. 
Głównie piłki nożnej. Mieszkanki Przelewic i innych okolicznych 
miejscowości wybierają raczej aerobik. Przed 2005 rokiem moż-
liwości takie oferowały tylko miasteczka powiatowe. „W gminie 
Przelewice było zbyt mało obiektów sportowych. Brakowało 
nie tylko budynków nowych, również standard techniczny już 
istniejących pozostawiał wiele do życzenia – informuje Lidia 
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Cielecka – inspektor w Urzędzie Gminy Przelewice a zarazem 
koordynator projektu. „Lokalizację wybrano ze względu na 
fakt, że najwięcej uczniów skupia właśnie gimnazjum w Prze-
lewicach. Do szkoły tej uczęszcza bowiem młodzież z całej 
gminy. Brak sali miał bardzo zły wpływ na możliwości rozwoju 
młodzieży, wpływał też na niską motywację do aktywności 
fizycznej. Efektem braku właściwego zaplecza sportowego 
była zdiagnozowana duża liczba wad postawy” – opisuje 
błędne koło. 
 Rozwiązaniem była budowa sali gimnastycznej przy 
udziale unijnych środków. Nie przebiegała gładko. Jak często 
się zdarza, główną przeszkodą był koszt inwestycji. Rozpo-
częta we wrześniu 2001 roku - zakończona została w sierpniu 
2005 roku. Przebiegała w dwóch etapach. „Ze względu na 
wyczerpanie środków własnych pod  koniec 2003 r. Gmina 
zmuszona była przerwać roboty budowlane i szukać możli-
wości zdobycia środków zewnętrznych”. Wówczas podjęto 

starania o uzyskanie dofinansowania ze środków  Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony w ogłoszonym 
w 2004 roku konkursie wniosek, przeszedł pomyślnie wszyst-
kie etapy selekcji w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. 
Dzięki temu Gminie udało się pozyskać ze środków ZPORR 
dofinansowanie w wysokości 1.6 mln PLN. Nie był to koniec 
„przygód” projektu: „W międzyczasie  zmienił się wykonawca 
zadania – wspomina Lidia Cielecka - front robót był od razu 
bardzo duży, a termin realizacji inwestycji krótki, gdyż sala 
miała być oddana do użytku przed  rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. Regularnie  występowaliśmy do Wojewody o 
refundację poniesionych kosztów. Jednakże płatności finan-
sowe były tak zabezpieczone, że refundacja poniesionych 
kosztów następowała co miesiąc, zgodnie z umową. Przepływ 
środków następował więc sukcesywnie, bez większych kło-
potów.” – podsumowuje sukces pracowników Gminy Lidia 
Cielecka. 

Urzędnikom, władzom Gminy, sala zawdzięcza swe po-
wstanie. Ale nie tylko urzędnicy pracowali nad jej świetnością. 
Ogromne było też zainteresowanie mieszkańców, a także pomoc z 
ich strony. „Była to inwestycja, którą środowisko żyło, całe wycieczki 
rodziców przychodziły w wakacje oglądać, jak postępują prace opo-
wiada Renata Kozicka – Dyrektorka Gimnazjum. W małych szkołach 
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musimy często polegać na rodzicach, a oni i tym razem stanęli 
na wysokości zadania. Wystrój sali, prace porządkowe, obsługa 
gastronomiczna, we wszystko to byli bardzo zaangażowani.” Tak 
bardzo, że kiedy Dariusz Łyczek, ówczesny dyrektor szkoły otwierał 
uroczyście obiekt - drugiego września 2005 roku, przecięciu wstęgi 
towarzyszyło kilkadziesiąt osób. Nie zabrakło też honorowego go-
ścia, którym był projektant obiektu sportowego, słynny szermierz 
- szablista, autor wielu publikacji zarówno z dziedziny sportu, historii 
szermierki, jak i architektury – profesor Wojciech Zabłocki. Sama 
Gmina Przelewice, choć niewielka, może poszczycić się wieloma 
znanymi w świecie sportu postaciami. Wśród nich jest Paweł Ja-
nuszewski – wielokrotny  mistrz Polski i Europy - jak przystało na 
tradycje gminy – w lekkiej atletyce. „Powstanie takiego obiektu 
sportowego w gminie Przelewice sprawiło, że ludzie poczuli chęć 
uprawiania sportu. Przede wszystkim mają do tego miejsce i warunki 
– ocenia Ryszard Niewiadomski, prezes LKS Wicher – Przelewice. 
„Młodzież woli iść na siłownię, pograć w tenisa stołowego niż 

stać gdzieś bez celu. Bo 
widzi pani – kontynuuje 
- w małych miejsco-
wościach, zawsze jest 
problem z obiektami 
kulturalno-sportowy-
mi. My ten problem 
mamy już rozwiązany. 
Mamy zimą gdzie tre-
nować.” Profesjonalne 
treningi zimowe pod 
okiem trenera Leszka 
Muskały przyniosły 
już sukcesy – LKS Wi-
cher już dwukrotnie, 
w latach 2006 i 2007 
zdobył mistrzostwo 
województwa w piłce 
nożnej. Prezes Ryszard 
Niewiadomski nie kryje 
dumy. „Mieszkańcy in-
nych gmin mogą nam 
pozazdrościć – mamy 
salę na miarę dwu-
dziestego pierwszego 
wieku”. 

 Sala jest miejscem rozgrywek nie tylko sportowych 
– regularne ćwiczenia z ratownictwa medycznego odbywają 
tu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. „Jednostka przele-
wicka funkcjonuje w stałej gotowości – mówi Henryk Nawój, 
Prezes Oddziału Gminnego OSP - bo należąc do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego musi być przygotowana do 
akcji 24 godziny na dobę. Budowa obiektu sprawiła, że wolny 
czas, jaki mamy wykorzystujemy do celów szkoleniowych.” 
Sala stała się także miejscem wymiany międzynarodowej, tu 
bowiem odbywają się ćwiczenia i turnieje Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. W ich trakcie młodzież z Polski i Niemiec 
uczestniczy wspólnie w szkoleniach i treningach, zwiększając 
sprawność, wiedzę i umiejętności, które decydować będą 
w przyszłości o powodzeniu ich działań.

 Sala sportowa przy gimnazjum w Przelewicach. Ponad 
6 milionów złotych za budowę, wykończenie i wyposażenie,  
ponad milion złotych dofinansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej i olbrzymi wysiłek zgromadzenia wkładu własnego. 
To przykład, że wspólne wysiłki wielu osób mogą przynieść 
znakomite efekty. To zarazem zachęta dla wszystkich, którzy 
sukces gminy Przelewice chcą powtórzyć również w nowym 
okresie programowania. 

fot. archiwum Gmina Przelewice
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Komitet Monitorujący powołany został mocą uchwały Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2007 r. Dwa tygodnie później, 
14 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego.

Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Norbert 
Obrycki. 

Na pierwszym posiedzeniu Marszałek wręczał nominacje członkom Komitetu

W posiedzeniach uczestniczą obserwatorzy - reprezentujący  
między innymi Urząd Kontroli Skarbowej oraz ministerstwa.

Zachodniopomorski Komitet 
Monitorujący

W skład ZKM wchodzą przedstawiciele samorządu terenowe-
go, administracji rządowej, środowisk naukowo - akademickich 
oraz organizacji pracodawców i pracobiorców.

Komitet zaakceptował kryteria, w oparciu o które dokonywana 
będzie ocena formalna wniosków aplikacyjnych składanych 
w konkursach o dofinansowanie ze środków RPO WZ. 
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