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PIERWSZY ROK ZPORR

 11 marca  Podsekretarz stanu Marek Szczepański prze-
kazał do województw Porozumienie w sprawie 
podziału kompetencji w procesie wdrażania 
ZPORR 2004–2006, co oznaczało potwierdze-
nie możliwości rozpoczęcia naboru wniosków 
w ramach ZPORR

 22 marca Inauguracyjne posiedzenie  Zespołu-Komitetu 
Monitorującego Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego,

 16 kwietnia  Drugie posiedzenie Zespołu-Komitetu Moni-
torującego ZPORR, przyjęcie Uzupełnienia 
Zintegrowanego Programu Operacyjny Roz-
woju Regionalnego

 4 maja Ogłoszenie naboru projektów w ramach Po-
mocy Technicznej ZPORR

 19 maja Otwarta została runda aplikacyjna na składa-
nie wniosków w ramach Działania 1.6. – Roz-
wój transportu publicznego w aglomeracjach. 
Nabór wniosków zakończył się  16 lipca br.

 1 lipca Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pra-
cy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004–2006 (Dz.U. z dnia 26 lipca br. Nr 166,
poz. 1745)

 27 lipca Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorują-
cego Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego na podstawie Ustawy
o Narodowym Planie Rozwoju

 25 sierpnia Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego 2004–2006 (Dz.U. Nr 200,
poz. 2051, z dnia 14 września 2004 r.)

 13 września Rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie 
przekazywania i zwrotu środków na prefinan-
sowanie Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 208, 
poz. 2123, z dnia 13 września  2004 r.)

 14 października Podpisanie Rozporządzenia Ministra Gos-
podarki i Pracy. w sprawie wzorów umów
o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach ZPORR 2004–2006

 16 grudnia  Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego 
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Szanowni Państwo!

W trzecim numerze „Biuletynu ZPORR” tradycyjnie znaleźć Państwo możecie 
informacje na temat instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w konkret-
nym województwie, przykłady projektów ze „starych” państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nowością jest prezentacja programów operacyjnych rozwoju regionalnego 
stworzone w nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej. W tym numerze zapre-
zentowany został Wspólny Regionalny Program Operacyjny z Republiki Czeskiej. 
Ponadto opisana została definicja „dobra publicznego”, dzięki interpretacji której 
ZPORR stał się bardziej dostępny dla beneficjentów niepublicznych.

Życzę miłej lektury

Dyrektor Departamentu Wdrażania 
Programów Rozwoju Regionalnego 
MGiP – Instytucji Zarządzającej ZPORR

Słowo wstępne



4

Środki „pokrewne” do publicznych
W związku z wątpliwościami dotyczącymi 

traktowania wkładu własnego beneficjentów spoza 
sektora finansów publicznych, ubiegających się
o współfinansowanie projektów mających na celu 
dobro publiczne, a w konsekwencji ich możliwości 
korzystania z funduszy strukturalnych, dokonano 
ustaleń w tej kwestii z Komisją Europejską oraz 
Ministrem Finansów, które przedstawiają się na-
stępująco:

Wkład własny jest w takich wypadkach trakto-
wany w sprawozdawczości wykorzystania funduszy 
strukturalnych na równi z wkładem publicznym (jest 
uznawany za środki „pokrewne” do publicznych, sta-
nowiące element kategorii „inne środki publiczne”). 
Oznacza to, że projektodawcy spoza sektora finansów 
publicznych, składający wnioski o dotację z funduszy 
strukturalnych na projekty służące dobru publicznemu, 
są traktowani tak samo jak projektodawcy należący do 
sektora finansów publicznych, a więc są uprawnieni do 
uzyskania dotacji na tych samych warunkach, bez ko-
nieczności wykazania się wkładem mającym charakter 
środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych.

Wytyczne o charakterze technicznym dotyczące 
wkładu własnego beneficjenta w ww. projektach:
1. Uznanie wydatków za kwalifikowalne nie jest uza-

leżnione od statusu prawnego beneficjenta i źródła 
pochodzenia środków finansowych wykorzystywa-
nych na realizację projektów.

2. Wszystkie wydatki uznawane za kwalifikowalne
w projektach służących dobru publicznemu po 
odjęciu wartości refundacji z zasobów funduszy  
strukturalnych są wykazywane w systemie spra-
wozdawczości określonym w rozporządzeniach wy-
konawczych do Ustawy o Narodowym Planie Roz-
woju jako środki „pokrewne – inne publiczne”. 
Środki te są uwzględniane przy obliczaniu poziomu 
współfinansowania krajowego na poziomie działań
i priorytetów wykazywanego wobec Komisji Euro-
pejskiej. 

Jako środki prywatne będzie zasadniczo wyka-
zywany w sprawozdawczości wkład własny benefi-
cjentów, który jest niezbędny dla realizacji projektu, 
w projektach podlegających przepisom o pomocy
publicznej.

Powyższe zasady oparte są na przepisach Rozpo-
rządzenia Rady UE nr 1260/99 wprowadzającym ogól-
ne zasady wdrażania funduszy strukturalnych (art. 29, 
ust. 2) oraz Rozporządzeniu Komisji nr 448/2004 z dnia 
10 marca 2004 r. zmieniającym Rozporządzenie Rady
nr 1685/2000 w sprawie kwalifikowania wydatków
związanych z projektami współfinansowanymi z fun-
duszy strukturalnych. Zasady te dotyczą wszystkich
programów operacyjnych realizowanych w ramach 
Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 
2004–2006. 

Należy zauważyć, iż zmianie uległa nie tyle za-
sada traktowania wkładu własnego beneficjentów, ile 
interpretacja pojęcia „inne środki publiczne”. Zgodnie
z obowiązującą, korzystną dla beneficjentów, a także 
dla absorpcji środków z funduszy strukturalnych, in-
terpretacją „inne środki publiczne” są to środki, które 
przyczyniają się do spełniania celówo charakterze pu-
blicznym. Kluczowym elementem nowej interpretacji 
jest cel wydatkowania środków, a nie forma prawna 
beneficjenta czy też jego przynależność (lub jej brak)
do sektora finansów publicznych.

W praktyce oznacza to, że wkład własny pod-
miotów spoza sektora finansów publicznych będzie 
traktowany jako środki quasi-publiczne (pokrewne do 
publicznych). Takie zaklasyfikowanie środków dotyczy 
projektów mających na celu dobro publiczne oraz nie-
naruszających zasad konkurencji. Środki „pokrewne” 
do publicznych będą uwzględniane przy obliczaniu po-
ziomu współfinansowania krajowego wymaganego dla 
funduszy strukturalnych. 

Definicja
„dobra publiczna”

Poprzez dobro publiczne rozumie się dobra po-
wszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej 
ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumen-
tom znajdującym się w strefie jego oddziaływania 
np.: infrastruktura drogowa, oświetlenie ulic, parki 
miejskie, domy kultury, infrastruktura edukacyjna 
infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze 
publiczna telewizja.

Encyklopedia ZPORR
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Aktualności ZPORR

II posiedzenie Komitetu Monitorującego
Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego odbyło się w dniu 16 grudnia 2004 r.
W spotkaniu, któremu przewodniczył podsekretarz 
stanu w MGiP Marek Szczepański, wzięli udział 
przedstawiciele ministrów właściwych ze względu
na rodzaj działalności objętej programem, marszał-
kowie województw i wojewodowie, partnerzy społecz-
ni i gospodarczy oraz przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej.

Marek Szczepański, Podsekretarz Stanu w MGiP
oraz Anna Siejda,

Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

Komitet zatwierdził zmiany w Uzupełnieniu 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (określa ono m.in. cel i uzasadnienie poszcze-
gólnych działań, rodzaje kwalifikujących się projektów, 
rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania projek-
tów, przepływy finansowe w ramach działania, procedurę 
sporządzania sprawozdań, wskaźniki monitoringu, sys-
tem wyboru projektów). 

Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia grupy bene-
ficjentów np. w Poddziałaniu 1.3.2 – Regionalna infra-
struktura ochrony zdrowia o regionalne centra krwiodaw-
stwa, w Poddziałaniu 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edu-
kacyjna i sportowa o właściwego ministra, dla szkół nad 
którymi sprawuje nadzór pedagogiczny, w Działaniu 1.4 
– Rozwój turystyki i kultury o przedsiębiorstwa państwowe 
działające non-profit w zakresie zachowania dziedzictwa 
narodowego oraz spółki prawa handlowego nie działające
w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 
statutowe, w których większość udziałów lub akcji posia-
dają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 

porozumienia i stowarzyszenia, w Działaniu 1.2 – Ochro-
na środowiska spółki prawa handlowego nie działające
w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 
statutowe, w których większość udziałów lub akcji posia-
dają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 
porozumienia i stowarzyszenia. Ponadto do zestawienia 
informacji dotyczących rodzajów kwalifikujących się pro-
jektów w Działaniu 2.1 w zapisach Uzupełnienie ZPORR 
w przypadku pierwszego typu projektów: Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji zawodowych dodano typ projektu, 
w ramach którego można finansować studia pomostowe 
podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych”.
W zakresie Działania 2.2 m.in. wprowadzono zapisy od-
nośnie wysokości miesięcznego dochodu z gospodarstwa 
rolnego uprawniającego do ubiegania się o stypendium, 
gdzie przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu 
przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do 
dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, 
a także do „objaśnienia pojęć” wprowadzono definicje: 
studenta samodzielnego finansowo, rodziny, dziecka oraz 
dziecka niepełnosprawnego.

Komitet przyjął również sprawozdanie z pierwsze-
go etapu realizacji programu. Omówiono również kwes-
tię realokacji środków w poszczególnych wojewódz-
twach.

Ponadto na posiedzeniu przedyskutowano dotych-
czasowy przebieg programu oraz prawidłowość proce-
su wyboru projektów. W dyskusji przeważały głosy,
że choć system działa dobrze, to potrzebuje również
weryfikacji, którą zajmie się specjalnie w tym celu po-
wołana grupa robocza do spraw systemu oceny i wyboru 
projektów.
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Wdrażanie ZPORR – pierwsze informacje
Do końca ubiegłego roku złożono w ramach 

ZPORR (nie licząc Priorytetu IV „Pomoc Techniczna”, 
skierowanego do instytucji odpowiedzialnych za reali-
zację programu), 8397 wniosków o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. Łączna wartość dotacji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, o którą ubiegali
się projektodawcy, sięgnęła 21,5 mld zł, a więc ponad
8 mld zł. więcej niż wynosi dostępna w latach 2004–2006 
pula środków (równa 13 120 640 798 zł – licząc po kursie 
euro 4,42 zł).

Każdy wniosek rozpatrywany jest w trakcie zło-
żonej procedury, obejmującej ocenę formalną i meryto-
ryczno-techniczną. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu 
wniosku podejmowana jest na poziomie regionalnym 
– z wyjątkiem Działania 1.6 „Rozwój transportu publicz-
nego w aglomeracjach”, w którym projekty do realizacji 
zatwierdza Minister Gospodarki i Pracy.

W ramach Priorytetu I – Rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów, złożono 2029 wniosków (2044 licząc Działa-
nie 1.6). Zarządy Województw zaakceptowały 559 wnio-
sków na łączną kwotę 3 443 975 401 zł, która to suma 
stanowi 44,21 proc. trzyletniej alokacji środków z EFRR.
Wojewodowie podpisali już zbeneficjentami 99 umów
na 698 173 205 zł. dofinansowania (8,96% alokacji na 
Priorytet).

W ramach osobno rozliczanego Działania 1.6 – przy 
założeniu, że jeden projekt uzyska jeszcze potwierdzenie 
Komisji Europejskiej – zatwierdzonych byłoby w sumie
5 wniosków na kwotę 213 830 793 zł, co stanowi 27%
kwoty przewidzianej dla realizacji ww. Działania.

 
W ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny wpłynę-

ło najwięcej, bo aż 4229 wniosków. Zarządy Województw 
zatwierdziły w tym Priorytecie 717 wniosków na łączną 
sumę 1 060 345 841 zł z EFRR, co stanowi 32,97 proc. 
alokacji na Priorytet III w latach 2004–2006. Wojewodo-
wie podpisali z beneficjentami 222 umowy, opiewające 

Aktualności ZPORR

łącznie na 329 008 724 zł. (10,23% trzyletniej alokacji
z EFRR na Priorytet III).

Najwięcej wniosków złożono w ramach następują-
cych Działań:

– Działanie 3.1 – Obszary wiejskie (2385 złożonych wnio-
sków, 463 zatwierdzone przez Zarządy Województw
– na sumę 661 031 640 zł i 42,48% alokacji na Działa-
nie w latach 2004–2006).

– Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna. Na 
rozwój lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej 
oraz ochrony zdrowia złożono w sumie 1332 wnios-
ki a 159 Zarządy Województw zatwierdziły do rea-
lizacji. Suma wniosków zatwierdzonych wynosi 
207 559 325 zł i 45,82% trzyletniej alokacji.

– Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna. 
Na rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej 
oraz ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym złożo-
no łącznie 1043 wnioski, a zatwierdzono – 239. Su-
ma wniosków zatwierdzonych wynosi 727 542 902 zł
i 70,36% trzyletniej alokacji.

Instytucje zainteresowane Priorytetem II – Wzmoc-
nienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, złożyły
1617 projektów o wnioskowanej wartości dofinanso-
wania z EFS równej 973 996 473 zł. Na mocy decyzji
Instytucji Wdrażających, zaakceptowano do realizacji 
586 wniosków na łączną kwotę 204 401 395 zł, stano-
wiącą 10,55% puli środków dla tego Priorytetu w latach 
2004–2006. 

Instytucje Wdrażające podpisały z beneficjentami 
488 umów, z których wynika kwota dofinansowania z EFS 
w wysokości 157 754 579 (8,14% trzyletniej alokacji na 
Priorytet II).

Osobną kategorię stanowi Działanie 3.4 ZPORR 
„Mikroprzedsiębiorstwa”. W jego ramach, na różnych
etapach rozpatrywania znajdują się wnioski złożone przez 
447 mikroprzedsiębiorstw.3 w Wielkopolsce).

Priorytet ZPORR Liczba złożonych
wniosków

Liczba zaakceptowanych 
wniosków

Wartość
zaakceptowanych

wniosków

Alokacja na lata
2004–2006

 Priorytet I 2 044 565 3 443 975 401 8 441 642 930

 Priorytet II 1 676 586 204 401 395 2 100 005 991

 Priorytet III 4 677 717 1 060 345 841 3 484 400 012

Łącznie 8 397 1 868 4 708 722 637 14 026 048 933

Opracował Jakub Kamiński na podstawie ankiet przesłanych z Urzędów Wojewódzkich wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
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Rozwój transportu publicznego

Encyklopedia ZPORR

W trakcie pierwszej rundy naboru wniosków 
dla Działania 1.6 (Rozwój transportu publicznego 
w aglomeracjach) Zintegrowanego Programu Roz-
woju Regionalnego, do Ministerstwa Gospodarki
i Pracy wpłynęło 12 wniosków. W wyniku oceny for-
malnej Departament Wdrażania Programów Roz-
woju Regionalnego przygotował listy uwag i wąt-
pliwości do wszystkich 12. beneficjantów, z proś-
bą o pisemne ustosunkowanie się do uwag oraz 
uzupełnienie braków we wnioskach najpóźniej do
26 sierpnia 2004 r. 

W związku z faktem, iż wartość dotacji z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o które 
ubiegają się wnioskodawcy jest niższa niż alokacja 
środków na Działanie 1.6 ZPORR Komitet Sterują-
cy dla działania podjął decyzję o wyznaczeniu dru-
giego terminu naboru wniosków na jesień br. Jeże-
li w trakcie drugiej tury nie zostanie wyczerpana
pula środków przeznaczona dla Działania 1.6, koniecz-
ne będzie wyznaczenie trzeciego terminu naboru
wniosków, nie wcześniej niż w drugim kwartale
2005 roku.

Lp. Nazwa
aglomeracji Tytuł Projektu

1 Górnośląska Modernizacja infrastruktury w aglomeracji górnośląskiej realizowana przez KZK GOP

2 Trójmiejska Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni

3 Poznańska Budowa dworca „Sobieskiego” w Poznaniu z parkingiem P&R, układem drogowym
i tunelem pod torami PKP

4 Krakowska Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej

5 Poznańska Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych
o znaczeniu aglomeracyjnym

6 Wrocławska Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ–Południe we Wrocławiu

7 Łódzka Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz–Łódź–Pabianice: modernizacja transportowej
osi Aglomeracji Łódzkiej

8 Górnośląska Modernizacja taboru oraz infrastruktury przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu

9 Górnośląska Modernizacja taboru oraz infrastruktury przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Katowicach

10 Warszawska Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo–Młociny

11 Trójmiejska Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

12 Górnośląska Modernizacja taboru oraz infrastruktury przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Gliwicach

W wyniku zakończonej oceny formalnej 6 pro-
jektów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu. 
Pozostałe projekty nie spełniły wymogów formalnych 
przez co zostały odrzucone. Najczęstszymi przyczynami 
negatywnej oceny były brak gotowości technicznej do 
realizacji projektów (w tym m.in. brak dokumentacji 
technicznej, brak Studium Wykonalności, brak Oceny 
Oddziaływania na Środowisko) oraz niezgodność pro-
jektu z celami Działania 1.6.

Do realizacji zaakceptowane zostały 4 projekty
o łącznej wartości 98.6 mln złotych stanowi 12,3% alo-
kacji na lata 2004–2006. Druga tura naboru wniosków 
dla Działania 1.6 odbyła się w dniach od 10 listopada 
2004 r. do 31 stycznia 2005 r. W jej trakcie złożono
15 wniosków. Szczegóły na temat drugiego naboru 
przekazane zostaną Państwu w kolejnych numerach 
„Biuletynu ZPORR”.
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Włosko-francuski Projekt twinningowy

Encyklopedia ZPORR

Chciałbym, aby koledzy z Włoch i Francji prze-
kazali nam jak najwięcej praktycznych porad i infor-
macji odnośnie możliwości wykorzystania funduszy 
strukturalnych. Chciałbym również, żeby nie pokazy-
wali wyłącznie sukcesów, ale również zwracali uwagę 
na porażki. Najlepiej bowiem uczyć się wykorzystu-
jąc cudze błędy – powiedział podsekretarz stanu Ma-
rek Szczepański podczas prezentacji polsko-włoskiego 
projektu twinningowego „Wdrażanie Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na po-
ziomie centralnym i regionalnym”.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego składa się z trzech priorytetów i szere-
gu działań. – Aktualny stan prac 
pokazuje że istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że pieniądze, które 
otrzymała Polska zostaną w pełni 
wykorzystane. W przypadku nie-
których działań skala złożonych 
projektów jest od 4 do 10 razy 
większa niż dostępne środki – po-
wiedział minister Marek Szcze-
pański. To gwarantuje, że zostaną 
wybrane projekty najlepsze i że 
pula środków przyznanych Polsce 
będzie w pełni wykorzystana. Mi-
nister Szczepański podkreślił, że 
wybór projektów to dopiero po-
czątek drogi. Problemy zaczną się 
w momencie rozliczeń, ewaluacji, 
refundacji środków z Komisji Eu-
ropejskiej. W tym właśnie zakresie 
Polska liczy na praktyczną pomoc 
naszych kolegów z Włoch i Fran-
cji. Zdaniem wiceministra wdra-
żanie ZPORR jest również ważne
z perspektywy kolejnej perspek-
tywy finansowej. W latach 2007–
–2013 Polska ma szansę na uzyskanie kilkakrotnie 
wyższych środków. – Znaczna część środków z fundu-
szy strukturalnych ma być wydatkowane w ramach 16 
programów regionalnych. Jest to więc ćwiczenie dla 
władz samorządowych, które mają przygotować się 
do samodzielnego realizowania własnych programów 
operacyjnych – mówił minister Szczepański. Na zakoń-
czenie wiceminister zachęcił przedstawicieli urzędów 
marszałkowskich i wojewódzkich do tego, aby korzy-
stali z doświadczeń partnerów włoskich i francuskich. – 
ZPORR jest równie ważny z punktu widzenia oczekiwań 
społecznych. Chodzi tu na przykład o stypendia unijne. 
Dlatego właśnie powinniśmy się jak najwięcej nauczyć, 
aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z re-
alizacją projektów w jego ramach.

Laura Raimondo, Dyrektor Wydziału Ewaluacji 
w Ministerstwie Gospodarki i Finansów Włoch, wspo-
mniała o doświadczeniach związanych z wykorzysta-
niem funduszy strukturalnych. Podkreśliła, że wspólno-
towa polityka regionalna zgodnie z art. 158 Traktatu to 
polityka ukierunkowana na regiony. – Fundusze struktu-
ralne podczas wdrażania angażują różne poziomy władz 
publicznych – powiedziała Raimondo. – We Włoszech 
jest 7 programów operacyjnych, które są bezpośrednio 
zarządzane przez regiony. To powoduje, że sytuacja
jest podobna do sytuacji w Polsce. Jeżeli chodzi o pro-
gramy regionalne, włoskie Ministerstwo Gospodarki 
i Finansów pełni rolę koordynatora działań poszczegól-

nych regionów. Koncentruje się 
głównie na dostarczaniu wskazó-
wek i wytycznych.

Dionizy Smoleń, wicedy-
rektor Departamentu Wdrażania 
Programów Rozwoju Regional-
nego w prezentacji przedstawił 
ogólne informacje o celach i za-
łożeniach projektu oraz ocze-
kiwaniach strony polskiej. Jak 
podkreślił, głównym celem jest 
wzmocnienie struktur administra-
cji publicznej w celu efektywnego 
udziału Polski w polityce spój-
ności UE. Wspomniał również
o czterech komponentach projek-
tu. Pierwszy polega na udzielaniu 
wsparcia we wdrażaniu działań. 
Drugi poświecony jest kwestiom 
monitoringu i ewaluacji. Trzeci 
dotyczy systemu szkoleń, skie-
rowanych na podnoszenie umie-
jętności pracowników zaangażo-
wanych we wdrażanie ZPORR. 
Celem ostatniego jest wzmocnie-

nie sieci centrów informacji i usprawnienie wdrażania 
strategii informacji i komunikacji.

Beneficjentem projektu twinningowego jest De-
partament Wdrażania Programów Rozwoju Regional-
nego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz wszyst-
kie instytucje administracji publicznej zaangażowa-
ne we wdrażanie ZPORR w 16 polskich wojewódz-
twach (poziom NUTS 2), w tym Urzędy Marszałkow-
skie, Urzędy Wojewódzkie oraz Wojewódzkie Urzędy 
Pracy. 

Liderem projektu jest włoskie Ministerstwo Go-
spodarki i Finansów, a partnerami są regiony włoskie: 
Bazylikata, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Krajowy Instytut Szkoleń Formez oraz ze strony fran-
cuskiej – DATAR.
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W Departamencie Wdrażania Programów Roz-
woju Regionalnego realizowany jest projekt współpra-
cy bliźniaczej nr PL 03 IB OT 03, którego celem jest 
wspieranie instytucji uczestniczących we wdrażaniu 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) na poziomie centralnym i regio-
nalnym. 

Projekt ten jest realizowany przy udziale partnerów 
włoskich i francuskich. Ze strony włoskiej uczestniczą
w nim: włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, re-
giony włoskie: Bazylikata, Friuli-Venezia Giulia, Emilia 
Romagna oraz Krajowy Instytut Szkoleń FORMEZ. Na-
tomiast stronę francuską reprezentuje DATAR (Dyrekcja 
Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki Regional-
nej), jednostka podlegająca Premierowi Francji. 

Przekazując doświadczenia nabyte we własnych 
krajach, eksperci z Włoch i z Francji skoncentrują się 
na działaniach związanych z pomocą techniczną i szko-
leniami w czterech głównych tematach (komponentach 
projektu):
1) Wdrażanie programu – działania mające na celu usu-

nięcie potencjalnych przeszkód w sprawnym wdraża-
niu programu i zapewnienie efektywnego funkcjono-
wania procedur płatności i kontroli;

2) Monitoring i ewaluacja – pomoc w ustanowieniu
i zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu 
monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji;

3) System szkoleń – działania związane z podnosze-
niem umiejętności pracowników zaangażowanych 
we wdrażanie ZPORR, a także stworzenie ram dla 
systemu szkoleń na temat funduszy strukturalnych
w polskiej administracji; 

4) Informacja i Promocja – wzmacnianie sieci centrów 
informacji i usprawnianie wdrażania strategii informa-
cji i komunikacji.

Działania w wyżej wymienionych blokach tema-
tycznych skierowane są do wszystkich instytucji ad-
ministracji publicznej zaangażowanych we wdrażanie 
ZPORR: do Departamentu Wdrażania Programów Roz-
woju Regionalnego, do Urzędów Marszałkowskich, 
Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Urzędów Pracy 
oraz innych instytucji regionalnych.  

Działania w ramach projektu rozpoczęły się
w czerwcu 2004 r. i potrwają do lutego 2006 r. Mają one 
formę bezpośredniej pomocy technicznej, warsztatów 
oraz szkoleń. Na podstawie analizy potrzeb na tym etapie 
wdrażania programu ZPORR, rozpoczęto szereg inicja-
tyw, w które zaangażowani są eksperci włoscy i francu-
scy. Obecnie przeprowadzana jest, na przykład, analiza 
wyboru projektów do realizacji w ramach ZPORR. Celem 
tej analizy jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów 
i trudności, które pojawiają się przy wyborze projektów. 

Innym przykładem działań w ramach projektu są warszta-
ty na temat tworzenia planów działań informacyjno-pro-
mocyjnych ZPORR w regionach oraz planowane warsz-
taty na temat ich wdrażania. Eksperci będą też asystować 
w ulepszaniu strony internetowej ZPORR. Jeszcze w tym 
roku eksperci projektu wezmą udział w warsztatach na 
temat monitoringu i ewaluacji. Eksperci służą też swo-
ją wiedzą i doświadczeniem oferując na co dzień po-
moc pracownikom Departamentu Wdrażania Programów 
Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki
i Pracy.

Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontakto-
wania się z ekspertami średniookresowymi, którzy koor-
dynują działania w ramach czterech komponentów pro-
jektu oraz z Doradcą Długoterminowym, który czuwa nad 
całością projektu. Prosimy o pytania związane z Państwa 
zadaniami we wdrażaniu programu ZPORR oraz sugestie 
dotyczące sposobu w jaki projekt mógłby zapewnić Pań-
stwu najskuteczniejsze wsparcie. 

TELEFONY

Iolanda Anselmo 
Długoterminowy Doradca Współpracy Bliźniaczej (RTA)
Tel: (22) 693 42 16
Email: iolanda.anselmo@mg.gov.pl

Marie-Claude Teyssier 
Średniookresowy doradca odpowiedzialna za:
– komponent 1: wdrażanie programu ZPORR 
– procedury płatności i kontroli 
Tel: (22) 693 42 13
Email: martey@mg.gov.pl 

Daniela Ferrara 
Średniookresowy doradca odpowiedzialny za:
– komponent 2: Monitoring i Ewaluacja. 
Tel: (22) 693 42 14  
Email: daniela.ferrara@mg.gov.pl 

Saveria Spezzano
Średniookresowy doradca odpowiedzialny za: 
– komponent  3: System szkoleń 
– komponent 4: Informacja i Promocja 
Tel: (22) 693 42 29
Email: saveria.spezzano@mg.gov.pl

Asystentki projektu:
Renata Szredzińska
Tel: (22) 693 42 17
Email: renata.szredzinska@mg.gov.pl

Ewa Małż
Tel: (22) 693 42 15
Email: ewa.malz@mg.gov.pl

Paulina Weresińska
Tel: (22) 693 42 13
Email: paulina.weresinska@mg.gov.pl

Encyklopedia ZPORR
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Województwo Lubelskie

ZPORR w regionach

W poprzednim Biuletynie zaprezentowaliśmy 
Państwu województwo lubelskie pod kątem wyko-
rzystania środków Unii Europejskiej z funduszy 
przedakcesyjnych. Dziś chcemy przedstawić naszą 
aktywność w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Proces wykorzystania możliwości ZPORR ko-
ordynuje na poziomie regionu kilka instytucji. Poniżej 
przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego w Lublinie jest Regionalną Instytucją Wdraża-
jącą ZPORR. W ramach Urzędu komórkami odpowie-
dzialnymi są: 

Departament Rozwoju Regionalnego, który 
pełni funkcję jednostki ds. wyboru projektów w ramach 
priorytetu I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mi-
kroprzedsiębiorstwa) oraz jest beneficjentem końcowym 
w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie 
innowacji i transfer wiedzy, a także pełni funkcję jednostki 
koordynującej projekty własne Urzędu Marszałkowskiego 
– dyrektor Krzysztof Kuśmicki (0-81) 74 24 215.
Departament Rozwoju Regionalnego obejmuje:
• Pion wdrażania projektów: oddział ds. wyboru 

projektów ZPORR (przyjęcie wniosków i informa-
cja, ocena formalna projektów, obsługa paneli eks-
pertów, obsługa sekretariatu RKS, obsługa Zarządu 

Województwa) – wicedyrektor Krzysztof Hetman 
(0-81) 74 24 976.

• Pion projektów własnych, kontroli, monitoringu, 
pomocy technicznej i promocji (koordynacja wdra-
żania projektów własnych, monitoring i kontrola 
projektów własnych, projekty pomocy technicznej, 
promocja ZPORR) – wicedyrektor Radosław Tka-
czyk (0-81) 532 78 22.

• Pion programowania: oddział ds. wdrażania Dzia-
łania 2.6 (promocja działania, przyjmowanie i we-
ryfikacja formalna wniosków, monitoring i raporto-
wanie, sporządzanie wniosków o płatności, umowy 
z projektodawcami, kontrola realizowanych projek-
tów, obsługa systemu SIMIK), oddział ds. programo-
wania i ewaluacji (ewaluacja działań realizowanych 
w ramach ZPORR) – wicedyrektor Ryszard Bo-
guszewski (0-81) 74 24 975, 74 24 476.

Departament Edukacji i Sportu pełni funkcję 
instytucji wdrażającej dla Działania 2.2 ZPORR Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne. Wdraża Działania 2.2. Są to: promocja 
działania, przyjmowanie i weryfikacja formalna wnio-
sków, monitoring i raportowanie, sporządzanie wnios-
ków o płatności, umowy z projektodawcami, kontrola 
realizowanych projektów, obsługa systemu SIMIK –
dyrektor Waldemar Paszkiewicz.
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Departament Współpracy Zagranicznej i Przed-
siębiorczości jest beneficjentem końcowym, odpowie-
dzialnym za Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa i 2.5 
Promocja przesiębiorczości, czyli: promocję działania, 
przyjmowanie i weryfikację formalną wniosków, moni-
toring i raportowanie, sporządzanie wniosków o płatno-
ści, umowy z projektodawcami, kontrola realizowanych 
projektów, obsługę systemu SIMIK – dyrektor Piotr
Sawicki (0-81) 534 76 54. Departament ten zlecił reali-
zację swoich działań Regionalnej Instytucji Finansu-
jącej, czyli Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Na terenie województwa lubelskiego otwarto
4 punkty informacyjno-konsultacyjne ZPORR w ramach 
UMWL. Jeden w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie, trzy pozostałe w delegaturach Urzędu
w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

ZPORR w regionach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu 
Komponentem Wojewódzkim ZPORR pełni Lubelski 
Urząd Wojewódzki. 

1. Oddział Realizacji i Kontroli Projektów ZPORR 
(kierownik Magdalena Bednarczyk-Sokół –
tel. (0-81) 74 24 341), zajmujący się:
 przygotowywaniem umów z beneficjentami o fi-

nansowanie projektów,
 przeprowadzaniem kontroli realizacji projektów;

2. Oddział Weryfikacji i Potwierdzenia Płatności 
ZPORR (kierownik Agnieszka Wyszomirska –
tel. (0-81) 53 48 673), do zadań którego należy: 
 weryfikacja wniosków o refundację przedstawia-

nych przez beneficjentów,
 potwierdzanie kwalifikowalności wydatków po-

niesionych przez beneficjentów;
3. Oddział Monitoringu i Raportowania ZPORR 

(kierownik Mariusz Dmowski – tel. (0-81) 53 48 671) 
zajmujący się: 
 weryfikacją raportów monitoringowych z realiza-

cji projektów, 
 prowadzeniem sekretariatu Lubelskiego Komi-

tetu Monitorującego ZPORR;
4. Oddział Informacji Europejskiej i Współpracy 

Międzynarodowej (kierownik Krystyna Łoza –
tel. (0-81) 7424430), który zajmuje się:
 promocją i informacją ZPORR;

5. Stanowisko pracy ds. pomocy technicznej ZPORR 
w kompetencjach którego leży realizacja Priorytetu 4 
ZPORR „Pomoc techniczna”.

W Wydziale Finansów i Budżetu LUW po-
wołany został Zespół Kasowej Obsługi Przepływu 
Funduszy Strukturalnych (Sabina Brzuch, Bożenna 
Groszek, Sylwia Szczecińska, Marcin Stolarz –
tel. (0-81) 74 24 320) który zajmuje się: 
 realizacją wypłat na konta beneficjentów,
 odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych be-

neficjentom.

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego 
ul. Lubomelska 1-3, Lublin

Departament Rozwoju Regionalnego 
tel. (0-81) 74 24 215, fax (0-81) 532 57 38 

drr@lubelskie.pl 
www.lubelskie.pl

Dyrektor: Krzysztof Kuśmicki
Wicedyrektorzy: 

Ryszard Boguszewski,
Krzysztof Hetman, Radosław Tkaczyk

Departament Edukacji i Sportu 
tel. (0-81) 74 24 476, fax (0-81) 7424013 

edukacja.sport@lubelskie.pl 
Dyrektor: Waldemar Paszkiewicz

Wicedyrektor: Jan Jakimiec

Departament Współpracy 
Zagranicznej i Przedsiębiorczości  

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
tel./fax (0-81) 5347654

zip@lubelskie.pl 
Dyrektor: Piotr Sawicki

Wicedyrektorzy: 
Stefan Borak, Andrzej Wawryniuk

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Spokojna  4, 20-914 Lublin 
Tel.: (0-81) 74 24 321
Fax: (0-81) 74 24 316 

bzfe@lublin.uw.gov.pl
Dyrektor: Maciej Stanisław Zięba

Zastępca Dyrektora:
Marzena Tymińska-Ładziak
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Dnia 2 kwietnia 2004 r. Zarząd Województwa 
Lubelskiego Uchwałą Nr XCV/1210/04 powierzył reali-
zację zadań Beneficjenta końcowego Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Lublinie, którego dyrektorem jest 
Jacek Gallant, w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wy-
mogami zawartymi w U ZPORR w zakresie Prioryte-
tu II: Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie”, Działania 2.3 
„Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnic-
twa” oraz Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób 
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

Wdrażanie Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego w Wydziale Obsługi 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Lublinie odbywa się w oparciu o pra-
cę czterech oddziałów 
– Oddział ds. projektów – do zadań, którego nale-

ży między innymi przygotowywanie wytycznych
i procedur wdrażania ZPORR, a także opracowywa-
nie Ramowego Planu Realizacji Działania. Oddział 
do spraw projektów zajmuje się również przyjmowa-
niem wniosków, ich oceną formalną , a także przygo-
towywaniem projektów własnych.

– Oddział ds. monitorowania i raportowania – któ-
ry zajmuje się m.in. przeprowadzaniem wizyt mo-
nitorujących w ramach realizowanych projektów,
a także przyjmowaniem od Beneficjentów sprawoz-
dań z realizacji projektów. Do zadań oddziału moni-
toriowania i raportowania należy również sporządza-
nie i przekazywanie sprawozdań monitoringowych 
z wdrażania Działań do Instytucji Pośredniczącej. 
Oddział zajmuje się również prowadzeniem stałego 
monitoringu  realizacji projektów własnych.

– Oddział ds. obsługi finansowej projektów – do 
zadań, którego należy między innymi bieżące przyj-
mowanie wniosków o rozliczenie projektu od Bene-
ficjentów, ocenianie kwalifikowalności wydatków. 

– Oddział ds. kontroli – w kompetencji, którego leży 
między innymi wykrywanie nieprawidłowości w reali-
zacji projektów i zgłaszanie ich na bieżąco do Instytucji 
Pośredniczącej oraz przeprowadzanie procedury zawie-
szania płatności a także prowadzenie bieżącej kontroli 
dokumentów realizowanych projektów na miejscu.

Na mocy umowy z 14 lipca 2004 r. Urząd Mar-
szałkowski powierzył Lubelskiej Fundacji Rozwoju 
– ARR jako Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5
„Promocja przedsiębiorczości” oraz 3.4 „Mikroprzed-
siębiorstwa”. 

Za wdrażanie odpowiedzialny jest Dział Obsługi 
ZPORR. Funkcję dyrektora działu pełni Małgorzata 
Stryczewska-Jaguś.

Do najważniejszych zadań zleconych Instytucji 
Wdrażającej przez Samorząd Województwa w ramach 
Działań 2.5 i 3.4 należy:

– przygotowywanie propozycji Ramowych Planów 
Realizacji działań na dany rok,

– prowadzenie działań informacyjnych i promocyj-
nych ZPORR,

– ogłaszanie konkursów o naborze wniosków,

– przyjmowanie i ocena wniosków,

– dokonywanie wyboru projektów,

– podpisywanie umów na realizację projektów,

– nadzór nad realizacją projektów na wszystkich eta-
pach realizacji,

– sporządzanie i przekazywanie Instytucji Pośredni-
czącej za pośrednictwem Samorządu Województwa 
prognozy wydatków na rok następny,

– sporządzanie wniosków o środki współfinansowa-
nia krajowego oraz sporządzanie rozliczenia i spra-
wozdań z wykorzystania środków z rezerwy celowej 
budżetu państwa i przekazywanie ich za pośrednic-
twem Samorządu Województwa do wojewody.

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) powstała we 
wrześniu 1991 roku jako jedna z pierwszych Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Polsce. Została utworzona
z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój go-
spodarczy województwa lubelskiego. Lubelskiej Fun-
dacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego 
Regionu Lubelskiego, a w szczególności sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

ZPORR w regionach

Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Obsługi EFS 

Dyrektor: Jacek Gallant
ul. Okopowa 520-022 Lublin

Tel.: (0-81) 531-56-35, 
532-49-22, wew. 57

Fax: (0-81) 532-56-35 
efs@wup.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju SA
Dział Obsługi ZPORR

Dyrektor: Małgorzata Stryczewska-Jaguś 
Tel.: (0-81) 743 65 43
Fax: (0-81) 743 73 26

malgorzata.stryczewska@lfr.lublin.pl
Rynek 7, 20-111 Lublin 

www.lfr.lublin.pl 
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Szkolenie beneficjentów na Pomorzu
Blisko 400 beneficjentów Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
w województwie pomorskim, przeszkolili pracow-
nicy Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W okresie od 
26 marca do końca lipca 2004 r. zorganizowane zosta-
ło jedno seminarium i sześć regionalnych warsztatów.
W szkoleniach uczestniczyli głównie przedstawiciele 
jednostek samorządu teryto-
rialnego zajmujący się pozy-
skiwaniem środków z fundu-
szy strukturalnych UE. 

Cykl szkoleń zainaugu-
rowało 26 marca seminarium 
„Przepływy finansowe oraz 
raportowanie i monitoro-
wanie ZPORR”. W trakcie 
spotkania pracownicy Biura 
przedstawili m.in. rolę Urzędu 
Wojewódzkiego jako Instytu-
cji Pośredniczącej w zarządza-
niu ZPORR w województwie, 
system przepływów finanso-
wych, raportowanie i moni-
toring projektów oraz kontrolę wdrażania programu. 
W seminarium w roli ekspertów wzięli udział także 
przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Na 
pytania uczestników odpowiadała m.in. Anna Siejda,

dyrektor departamentu odpowiedzialnego za ZPORR
w MGiP.

Spotkania z beneficjentami ZPORR urzędnicy 
Biura kontynuowali w trakcie regionalnych warsztatów. 
Na zaproszenie lokalnych władz odwiedzili Kwidzyn, 
Wejherowo, Słupsk, Sztum i Lębork. Na spotkaniach 
omówiono takie kwestie jak realizacja i kontrola projek-
tów, weryfikacja i potwierdzanie płatności, monitoring 

i raportowanie oraz promocja 
projektów. W czasie warsztatów 
zostały przeprowadzone zaję-
cia z wypełniania wniosków
o refundację wydatków oraz ra-
portów monitoringowych. Pra-
cownicy Biura pomagali rów-
nież w rozwiązywaniu proble-
mów pojawiających się w trak-
cie przygotowywania wnio-
sków aplikacyjnych przez 
beneficjentów.

W związku z dużym zain-
teresowaniem tematyką do-
tyczącą procedur związanych
z wykorzystaniem środków 

funduszy strukturalnych Biuro Zarządzania Funduszami 
Europejskimi PUW planuje w następnych miesiącach zor-
ganizować kolejne szkolenia dla beneficjentów ZPORR, 
w tym również konsultacje dla konkretnych projektów.

Internetowy serwis „Pomorze w Unii”

Serwis „Pomorskie w Unii” przygotowywany 
jest przez Departament Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego. Strona obok dokumentów programowych 
ZPORR i innych programów operacyjnych zawie-
ra również wiele ciekawych informacji na temat 
związanych z funduszami strukturalnymi wydarzeń 
w Województwie Pomorskim. Na stronie można 
również pobrać elektroniczną wersję Regionalnego 
Magazynu Europejskiego „Pomorze w Unii”.

www.dpr.woj-pomorskie.pl

ZPORR w regionach
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Wszyscy Kumple Świata
Projekt przedłożony przez spółkę Tous les Copains du Monde (Wszyscy Kumple Świata) zlokalizowany

jest w mieście Ferdain, znanym przede wszystkim dzięki kilku bitwom, które miały miejsce w jego pobliżu podczas
I Wojny Światowej. W miejscowości tej bezrobocie wynosi ponad 10%, co nieco przewyższa średnią krajową.
Ponadto region ten nie posiada znacznych walorów turystycznych, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi regionami 
Francji.

Miasto przez kilkaset lat prowadziło jednak działalność jako port rzeczny. Od pewnego okresu dało zauważyć się 
coraz większą popularność turystyki indywidualnej, przy wykorzystaniu już floty oraz jachtów rejsowych. Zaintereso-
wani tą tą formą turystyki są przede wszystkim turyści z Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. 

Wniosek spółki Wszyscy Kompani Świata, złożony w lutym 1997 roku, dotyczył stworzenia restauracji, opar-
tej przede wszystkim na obsłudze ruchu turystycznego. Poza sezonem przewidziano dotarcie przede wszystkim
do społeczności lokalnej, co z kolei wymagało bliskiego położenia względem centrum miasta. Brak miejsca spo-
wodował, że przewidziano zakup i zagospodarowanie barki, przycumowanej do kanału w centrum miasta. Oferta
restauracji objęła przede wszystkim spotkania tematyczne oraz promocję specjałów lokalnej kuchni i miejsco-
wych win.

Podczas składania wniosku nie obyło się bez pewnych problemów. W pierwszej wersji wniosku brakowało 
szczegółowych informacji na temat udziałowców oraz montażu finansowego inwestycji oraz kwestii dotyczących 
własności braki.

Umowa o przyznaniu dofinansowanua podpisana została 9 września 1997 roku. Dokument został dodatkowo 
obwarowany klauzulami, które dotyczyły następujących kwestii:

• wprowadzenie kilku poprawek o charakterze technicznym, uwzględniających uwagi i opinię przedstawioną przez 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i kwestie sanitarne,

• zobowiązanie beneficjenta do korzystania z doradztwa ze strony specjalisty wyznaczonego przez izbę rzemiosła 
przez okres pięciu lat,

• zobowiązanie beneficjenta do prowadzenia regularnego i uważnego monitoringu.

Zagospodarowanie barki nastąpiło w ciągu 1998 roku. W procesie tym uczestniczyło ponadto wielu wolonta-
riuszy, żywo zainteresowanych stworzeniem tego typu miejsca spotkań. Restauracja istnieję już od kilku lat i stanowi 
jedną z ważniejszych atrakcji regionu. Postrzegana jest jako miejsce znane z dobrej obsługi i przyjemnego nastroju.
Regularnie organizowane są spotkania poświęcone zarówno tematom ściśle związanym z regionem, jak również intere-
sującą muzyką. W Polsce podobny projekt mógłby zostać zrealizowany w ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębior-
stwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Opracował: Tomasz Rados

na podstawie materiałów francuskiej Dyrekcji
ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki Regionalnej 
– DATAR (www.datar.gouv.fr)

ŚRODKI WŁASNE PROJEKTODAWCY   –  51 845,99 EURO – 63%

WSPARCIE RADY REGIONALNEJ  –  15 244,90 EURO –  18,5%

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALENGO –  15 244,90 EURO  – 18,5%

ŁĄCZNIE   –  82 335,80 EURO – 100%

Doświadczenia krajów członkowskich
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ZPORR po czesku
Wspólny Regionalny Program Operacyjny 

(Společný Regionální Operační Program) jest jed-
nym z 5 programów operacyjnych wdrażanych
w ramach podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Repu-
bliki Czeskiej.

WRPO zawiera priorytety przeznaczone dla
7 regionów Republiki Czeskiej, podlegających pod
Cel 1 funduszy strukturalnych:

– Środkowe Czechy,

– Południowy Zachód,

– Północny Zachód,

– Północny Wschód,

– Południowy Wschód,

– Środkowe Morawy,

– Morawy i Śląsk.

23 stycznia 2002 roku, czeski rząd przyjął Roz-
porządzenie nr 102 w sprawie zakończenia przygoto-
wań dokumentów programowych i ustanowienia Insty-
tucji Zarządzającej oraz Instytucji Płatniczej dla Fun-
duszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej”. Funkcje te zostały przekazane odpowiednio 
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwu 
Finansów. 

W ramach czeskiego Podstaw Wsparcia Wspól-
noty (Rámec Podpory Společenství) dla Celu 1 obok 
WRPO funkcjonują również:

– SPO Przemysł i  Przedsiębiorczość (Průmysl a pod-
nikání), 

– SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (Rozvoj lidských 
zdrojů),

– SPO Infrastruktura,

– SPO Rozwój Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (Roz-
voj venkova a multifunkční zemědělství).

Priorytety I działania WRPO zostały po raz pierw-
szy określone przez Rozporządzenie nr 401 z 17 kwiet-

Encyklopedia ZPORR

nia 2002 roku. Pierwsza wersja WRPO wynegocjowana 
została i przyjęta przez czeski rząd w Rozporządzeniu 
nr 79 z 22 stycznia 2003 roku. Dodatkowo na pod-
stawie Rozporządzenia nr 149 z 12 lutego 2003 roku, 
działania planowanego Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Transport” włączone zostały do WRPO. 
Następnie WROP został poważnie zmodyfikowany
w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Ostateczne 
alokacje WRPO zostały poważnie ograniczone. 

Ostateczna wersja WRPO podzielona została
na 4 priorytety oraz 9 działań (a także składającą się
z 3 działań Pomoc Techniczną):
• Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w po 

szczególnych regionach,
• Poprawa infrastruktury regionalnej,
• Rozwój zasobów ludzkich,
• Wsparcie turystyki.

Wsparcie w ramach WRPO współfinansowa-
ne jest w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Środki finansowe przeznaczone dla Wspól-
nego Regionalnego Programu Operacyjnego wyno-
szą 598 929 426 euro, z czego środki Europejskiego 
Funduszu rozwoju Regionalnego wynoszą 67,96%, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wkłąd krajowy 
24,14%.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1, Republika Czeska
Tel.: +420 224 861 710
Fax: +420 224 811 243
E-mail: srop@mmr.cz 

Opracował: Tomasz Rados na podstawie materiałów
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Indykatywna
alokacja

finansowa 

Całość
środków EFRR EFS Wkład

krajowy

Priorytet 1 60 184 474 45 138 356 15 046 118

Priorytet 2 262 664 805 196 998 604 65 666 201

Priorytet 3 116 223 137 45 025 332 47 277 520 23 920 285

Priorytet 4 144 114 290 108 085 719 36 028 571

Priorytet 5 15 742 720 11 807 040 3 935 680

WRPO
2004–2006 598 929 426 407 055 051 47 277 520 144 596 855
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Pytania do Działania 2.2 ZPORR
Co się stanie, jeżeli powiat nie jest zainteresowany 
prowadzeniem programu stypendialnego? Czy or-
ganizacje pozarządowe mogą (i na jakich zasadach) 
„wymóc” przygotowanie i złożenie wniosku w ra-
mach Działania 2.2?

W działaniu 2.2 powiat został wskazany jako 
jedyny podmiot uprawniony do składania wniosków 
projektowych. W sytuacji gdy powiat nie złoży wniosku 
projektowego studenci nie otrzymają wsparcia w postaci 
stypendium. Jednocześnie złożenie przez powiat wnio-
sku nie oznacza, iż na pewno zostanie on zaakceptowa-
ny do wsparcia. Wniosek musi przejść pozytywną we-
ryfikację formalną i ocenę merytoryczną, aby otrzymać 
dofinansowanie. Jednakże organizacje pozarządowe ze 
względu na posiadane doświadczenie w zakresie wdra-
żania projektów stypendialnych mogą służyć samorzą-
dom powiatu pomocą na każdym etapie opracowania 
wniosku projektowego. 

Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego? Czy zgod-
nie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (przelicz-
nik 252 PLN) czy zgodnie z ustawą o podatku rol-
nym?

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na 
podstawie liczby ha przeliczeniowych, przy czym 1 ha 
przelicz. odpowiada kwota 252 zł. Liczbę ha przelicze-
niowych rolnik dokumentuje zaświadczeniem z urzę-
du gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażo-
nej w ha przelicz.) lub nakazem płatniczym (podat-
ku rolnego) (patrz: rozporządzenie MGPiPS z 5 mar-
ca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne, Dz.U. Nr 45,
poz. 433).

Przykład 1: rodzina składa się z matki, ojca i 3 dzieci. 
Matka i ojciec są rolnikami i nie uzyskują żadnych in-
nych dochodów. Posiadają oni 5,8 ha przeliczeniowego. 
Dochód na osobę ustala się w następujący sposób: 
5,8 ha przelicz. x 252 zł = 1 461,60 zł : 5 osób = 292 zł 

miesięcznie na osobę.

Przykład 2: rodzina jw., z tym że matka pracuje i uzy-
skała w 2002 r. dochód netto 2 500 zł; Dochód miesięcz-
ny matki: 2 500 zł : 12 = 208,33 zł Dochód miesięczny
z gospodarstwa rolnego (j.w.): 1 461,60 zł Razem do-
chód miesięczny rodziny:

1 669,93 zł : 5 = 333,98 zł miesięcznie na osobę.

Czy w przypadku skreślenia z listy studentów, sty-
pendium będzie musiało być zwrócone?

Stypendium już otrzymane nie będzie podlegało 
zwrotowi. Jednocześnie w Regulaminie przyznawania 
stypendiów powinny zostać określone sytuacje, które 
powodują utratę prawa do otrzymywania stypendium 
(m.in. skreślenie z listy studentów, zaprzestanie speł-
niania kryteriów pomocy, otrzymanie urlopu od za-
jęć w uczelni). Powiadomienie przez stypendystę
projektodawcy o zaprzestaniu spełniania kryteriów 
pomocy jest tożsame z utratą prawa do pomocy stypen-
dialnej.

Czy w definicji obszarów wiejskich, zawartej
w U ZPORR, chodzi ogólnie o jakąkolwiek szkołę 
ponadgimnazjalną? Co się dzieje w przypadku,
gdy w mieście do 20 tys. mieszkańców jest szkoła 
ponadgimnazjalna lecz tylko jednego typu (np. trzy-
letnie technikum uzupełniające), a uczeń chciałby 
wybrać szkołę o innym profilu (liceum ogólnokształ-
cące)?

W Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został przyjęta 
definicja, iż obszary wiejskie są to tereny położone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 
5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców,
w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończą-
cych się maturą. Zatem przyjęta definicja obszarów 
wiejskich jest dość szeroka i nie przewiduje się dalszego 
rozszerzenia pojęcia obszarów wiejskich. 

W związku z powyższym osoba pochodząca
z miasta 20 tys. w którym znajduje się szkoła ponad-
gimnazjalna publiczna (bez względu na typ prowa-
dzonej szkoły) nie zostanie zakwalifikowana do wspar-
cia, ponieważ nie spełnia podstawowych kryteriów 
pomocy.

W jaki sposób będzie liczony dochód studenta, który 
pozostaje na własnym utrzymaniu?

Sposób obliczania dochodu studenta reguluje 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późniejszymi 
zmianami).

Student powinien przedstawić dokumenty tożsa-
me z tymi, które wymagane są do uzyskania świadcze-
nia rodzinnego.

Encyklopedia ZPORR
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Pytania do Działania 3.4 ZPORR
Jeśli firma funkcjonuje w postaci spółki cywilnej 
od 2 lat, jednakże wspólnicy prowadzą działalno-
ści gospodarcze odpowiednio od lat 2 i 5, czy mogą 
być beneficjentami Działania 3.4 – Mikroprzedsię-
biorstwa?

W ramach Działania 3.4 ZPORR decyduje data 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wszyst-
kich wspólników spółki cywilnej i okres ten nie może 
przekroczyć każdorazowo 36 miesięcy. Data zawarcia 
Umowy-Spółki Cywilnej nie jest decydująca – de fac-
to musi się ona mieścić również w przeciągu ostatnich
36 miesięcy.

Czy wnioskodawcą do działania 3.4 może być radca 
prawny, adwokat lub lekarz w oparciu o wpis do 
„organizacji lub stowarzyszeń branżowych” i jak 
to się ma do sytuacji prawnej wprowadzonej ustawą
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej?

Przepisy przejściowe do ustawy stwierdzają iż
przedsiębiorcy, którzy nie mieli dotąd obowiązku 
uzyskiwania wpisu do Ewidencji Działalności Gospo-
darczej są obowiązani w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, złożyć odpowiedni wniosek
o uzyskanie takiego wpisu. Z uwagi na powyższe należy 
domniemywać, iż w okresie pierwszych 6 miesięcy obo-
wiązywania ustawy wpis do EDG nie będzie konieczny 
z punktu widzenia możliwości podjęcia działalności 
gospodarczej przez lekarzy, radców prawnych czy też 
adwokatów. Radcowie prawni i adwokaci do czasu 
uzyskania wpisu do EDG będą posiadać zaś jedynie 
wpis na listę radców prawnych bądź adwokatów. Jako, 
że Uzupełnienie ZPORR jasno określa warunek dostępu 
przedsiębiorców – „dzień uzyskania wpisu do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przed-
siębiorców” – nie ma możliwości uznania rejestracji
w „organizacjach lub stowarzyszeniach branżowych” 
jako przesłanki do możliwości uzyskania dofinansowa-
nia z Działania 3.4.

Czy zatrudnienie w przedsiębiorstwach należy przed-
stawić podając liczbę etatów czy pracowników tzn. 
uwzględniać osoby zatrudnione na niepełne etaty, 
umowy zlecenia, oraz umowy o dzieło?

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie 
pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu 
jednego roku wraz z liczbą pracowników zatrudnionych 
na niepełnych etatach oraz liczbą pracowników sezono-
wych, które są ułamkowymi częściami jednostek robo-
czych (pełnych etatów).

W zakresie dotyczącym możliwości zakupu środków 
transportu drogowego, w jaki sposób beneficjent 
ma zagwarantować (udowodnić), iż nabyty środek 
transportu będzie służył wyłącznie celom realizacji 
projektu?

Sposób udowodnienia, iż nabyty środek trans-
portu będzie służył wyłącznie celom projektu określo-
nym w chwili zakupu jak i na terenie objętym wspar-
ciem (cały kraj), leży po stronie beneficjenta. Powi-
nien on złożyć pisemne zapewnienie, że przestrzega 
powyższych warunków, pod kontrolą instytucji odpo-
wiedzialnych za wdrażanie programu. W razie nie-
dotrzymania ww. zobowiązań, zostaje zobligowany 
do zwrotu otrzymanej dotacji. Przykłady gwarancji:
porównanie zestawienia czasu używalności pojazdu
ze stanem licznika pojazdu, oznakowanie pojazdu
(widoczna informacja do czego pojazd jest wykorzys-
tywany).

Co się stanie, jeśli beneficjent zawiesi działalność
gospodarczą po pobraniu dotacji? Czy będzie musiał 
ją zwrócić, czy jeśli w ramach dotacji zakupił sprzęt 
czy musi zwrócić kwotę dotacji czy też równowartość 
wartości sprzętu który się już częściowo zamorty-
zował?

Beneficjent zobowiązany jest na podstawie pra-
wodawstwa krajowego i wspólnotowego do zachowania 
trwałości projektu przed upływem 5 – lat od zakończe-
nia jego realizacji. 

Jednakże możliwe jest sprzedanie lub oddanie 
całkowicie zamortyzowanego środku trwałego, który 
był użytkowany w projekcie i został na jego potrzeby 
zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego pod warunkiem zastąpienia go innym 
środkiem trwałym posiadającym takie same lub lepsze 
parametry techniczne, niezbędne dla wdrażania i reali-
zacji projektu, niż poprzednio używany.

Czy zatrudnienie w przedsiębiorstwach należy przed-
stawić podając liczbę etatów czy pracowników tzn. 
uwzględniać osoby zatrudnione na niepełne etaty, 
umowy zlecenia, oraz umowy o dzieło?

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie 
pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu 
jednego roku wraz z liczbą pracowników zatrudnionych 
na niepełnych etatach oraz liczbą pracowników sezono-
wych, które są ułamkowymi częściami jednostek robo-
czych (pełnych etatów).
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Przygotowanie do PWW i EFRR
W ramach projektu PHARE 2002/000-580-01.07 

„Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 
zostanie zorganizowany cykl szkoleń dla ok. 4000 
osób – pracowników administracji (przede wszyst-
kim urzędów gmin, ale również urzędów miasta, 
urzędów powiatowych, urzędów kontroli skarbowej, 
urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich), 
zajmujących się przygotowywaniem, monitorowa-
niem, kontrolą i oceną (ewaluacją) projektów współ-
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). 

Cykl szkoleń będzie trwał w sumie 16 dni i obej-
mie następujące zagadnienia, związane z problemtyką 
Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• przygotowywanie studium wykonalności (3 dni),

• przygotowanie analizy oddziaływania na środowisko 
(3 dni),

• przygotowywanie projektów współfinansowanych
z EFRR (8 dni),

• procedury zamówień publicznych (2 dni).

Każda zgłoszona osoba musi wziąć udział w ca-
łym cyklu. Uczestnictwo w szkoleniach jest nieodpłatne. 
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu (i ew. nocle-
gu) do miejsca szkolenia. Szkolenia będą się odbywały 
we wszystkich miastach wojewódzkich. 

Szkolenia będą odbywały się w grupach 20-oso-
bowych. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość 
korzystania z dedykowanego portalu, który umożliwi 
im konsultacje z ekspertami oraz wzajemną wymianę 
doświadczeń.

Oprócz szkoleń projekt „Przygotowanie do Pod-
staw Wsparcia Wspólnoty i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego” przewidzianych zostało wiele 
działań, mających na celu zwiększenie znajomoś-
ci problematyki EFRR w ramach 4 programów ope-
racyjnych, w tym Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego. Za główne cele
projektu, obok prowadzonych szkoleń, uznać można 
m.in.:

• przygotowanie materiałów i podręczników dot. 
EFRR rozprowadzanych uczestnikom szkole,

• Stworzenie portalu internetowego, mającego na ce-
lu poszerzenie wiedzy na temat EFRR, a także 
funkcjonującego jako forum wymiany doświadczeń
i opinii.

Nabór uczestników projektu został zamknięty. 
Szkolenia rozpoczęte zostały 21 lutego br. 

Więcej na temat projektu znaleźć można na stronie:

www.funduszestrukturalne.gov.pl/szkolenia

Serwis NPR 2007–2013

W związku z przygotowaniami Narodowego Pla-
nu Rozwoju na lata 2007–2013 i trwającymi konferen-
cjami tematycznymi, Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
uruchomiło portal, prezentujący aktualny stan prac nad 
NPR. Ponadto strona zawiera m.in:
• Założenia do NPR 2007-2013,
• Wstępny projekt NPR 2007-2013,
• materiały promocyjnymi,
• forum dyskusyjne,
• a także wiele innych interesujących informacji.

www.npr.gov.pl

Aktualności
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Instytucje wdrażające dla 
Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości

oraz
Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Dolnośląskie 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
Tel.: (0-71) 344 58 41
Fax: (0-71) 372 36 85

Kujawsko-pomorskie 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego  
ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
Tel.: (0-56) 621 04 21, 621 05 68
Fax: (0-56) 622 28 99

Lubelskie 
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Rynek 7
20-111 Lublin
Tel.: (0-81) 743 65 43, 743 63 56
Fax: (0-81) 743 73 26

Lubuskie 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze
ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Tel.: (0-68) 327 05 04, 325 38 88
Fax: (0-68) 325-38-88

Łódzkie 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Tuwima 22–26
90-002 Łódź
Tel.: (0-42) 632 18 92
Fax: (0-42) 633 07 63

Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Tel.: (0-12) 299 06 29
Fax: (0-12) 299 07 19 

Mazowieckie
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii,  Rozwoju Regionalnego 
i Funduszy  Strukturalnych 
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (0-22) 597 91 11
Fax: (0-22) 597 93 11

Opolskie
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” 
ul. Damrota 4
45-064 Opole
Tel.: (0-77) 456 56 00
Fax: (0-77) 456 56 00 wew. 25 lub 29

Podkarpackie 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Szopena 51 
35-959 Rzeszów
Tel.: (0-17) 852 06 06

Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnej
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
Tel.: (0-85) 748 51 45
Fax: (0-85) 748 51 46

Pomorskie 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
Tel.: (0-58) 323 31 10; 323 31 00; 
                   323 32 00
Fax: (0-58) 301 13 41

Śląskie 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
Tel.: (0-32) 201 40 56-7
Fax: (0-32) 257 95 29

Świętokrzyskie
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
Tel.: (0-41) 342 17 62
Fax: (0-41) 362 55 99

Warmińsko-mazurskie 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Tel.: (0-89) 534 90 10
Fax: (0-89) 534 92 00

Wielkopolskie 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 462-510 Konin
Tel.: (0-63) 245 30 95
Fax: (0-63) 242 22 29
 
Zachodniopomorskie 
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 
ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
Tel.: (0-91) 488 24 88
Fax: (0-91) 488 26 26

Instytucje wdrażające ZPORR
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Departament Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Tel.: (0-71) 374-93-35
Fax: (0-71) 374-90-35
http://www.umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania Programów Regionalnych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Tel.: (0-56) 621-84-16

Departament Rozwoju Regionalnego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Tel.: (0-56) 621-83-20
Fax: (0-56) 621-84-93
http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
Tel.: (0-81) 742-42-15
Fax: (0-81) 532-57-38
http://www.lubelskie.pl

Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Tel.: (0-68) 456-52-89; 456-55-46
Fax: (0-68)  327-14-29
http://www.lubuskie.pl

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ul. Solna 14, 91-423 Łódź
Tel.: (0-42) 630-90-22
Fax: (0-42)  632-60-22
http://www.lodzkie.pl

Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Tel.: (0-12) 299-06-29
Fax: (0-12) 299-07-19
http://www.malopolskie.pl 

Departament Strategii,  Rozwoju Regionalnego i Funduszy
Strukturalnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Tel.: (0-22) 597-91-11
Fax: (0-22) 597-93-11
http://www.mazovia.pl

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 12, 45-082 Opole
Tel.: (0-77) 452-46-03
Fax: (0-77) 452-48-21

Departament Funduszy Strukturalnych i Programów
Przedakcesyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Tel.: (0-17) 850-17-00
Fax: (0-17) 850-17-01
http://www. uw.rzeszow.pl 

Departament Polityki Regionalnej i Funduszy
Strukturalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
Tel.: (0-85) 748-51-45
Fax: (0-85) 748-51-46
http://www.umwp-podlasie.pl

Departament Programów Regionalnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1/7, 80-828 Gdańsk
Tel.: (0-58) 320-70-41
Fax: (0-58) 320-70-42
www.woj-pomorskie.pl

Wydział Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Tel.: (0-32) 207-82-71, 256-32-12
Fax: (0-32) 255-37-58
http://www.silesia-region.pl

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy
z Zagranicą 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tel.: (0-41) 342-17-62
Fax: (0-41) 362-55-99
http://www.sejmik.kielce.pl

Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
al. J.K. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
Tel.: (0-89) 523-23-25
Fax: (0-89) 523-25-23
http://www.warmia.mazury.pl

Departament Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
Tel.: (0-61) 647-53-38
Fax: (0-61) 851-76-51
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl 

Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin
Tel.: (0-91) 489-39-82
Fax: (0-91) 489-39-86
http://www.um-zachodniopomorskie.pl
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