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POROZUMIENIE nr……………………….
w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,

zwane dalej Porozumieniem,
zawarte w Katowicach, w dniu ………………………...... pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ RPO WSL”,
a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
reprezentowanym przez:
1……………………………………………………………………………..............................
2.……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w Rybniku ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik,
zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych” lub „IP RIT”,
zwanymi dalej: „Stronami”.

Działając na podstawie:
art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
U.UE L 347/320 z 20.12.2013, s. 347, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym,
art. 7 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
art. 10 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej
ustawą wdrożeniową,
Strony postanawiają, co następuje:
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Rozdział I. Postanowienia ogólne

Przedmiot Porozumienia
§ 1.
1.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad, trybu i warunków powierzenia IP RIT zadań
w ramach instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie Działań/Poddziałań RPO WSL
wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia (dalej: Działania/Poddziałania) w Subregionie
Zachodnim, z zastrzeżeniem § 22.

2.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia jego podpisania przez obie Strony do dnia ostatecznego
zakończenia i rozliczenia realizacji zadań w ramach RPO WSL, o których mowa w § 5, w ramach
Działań/Poddziałań oraz wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z jego postanowień dla Stron.

§ 2.

1. Terminy i skróty użyte w porozumieniu:
1) RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
2) IZ RPO WSL - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020;
3) RIT –Regionalne Inwestycje Terytorialne tj. instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach
RPO WSL w oparciu o art. 36 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia 2013r., art. 7
Rozporządzenia EFRR 1301/2013 z 17 grudnia 2013r. oraz art. 30 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020;
4) IP RIT – Instytucja Pośrednicza w ramach RPO WSL zawiązana w formach, o których mowa w art. 30
ust. 4 ustawy wdrożeniowej realizująca zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem RIT
w ramach RPO WSL w oparciu o Porozumienie z IZ RPO WSL;
5) IP WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WSL
2014-2020;
6) CST – Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej,
składający się z następujących elementów: SL 2014- aplikacja główna, SZT – system zarządzania
tożsamością, SRHD – hurtownia danych, narzędzie raportujące, LSI2014-PT - aplikacja wspierająca
obsługę pomocy technicznej;
7) LSI 2014 - Lokalny System Informatyczny właściwy dla RPO WSL;
8) KM RPO WSL – Komitet Monitorujący RPO WSL;
9) BP – budżet państwa;
10) Pomoc Techniczna – działanie 13.1 w ramach XIII osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowana w formie Planów Działań Pomocy
Technicznej;
11) Umowa Partnerstwa – dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020, przyjęty przez
Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.
2. Pozostałe terminy użyte w porozumieniu są zgodne z art. 2 ustawy wdrożeniowej.
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Obszar realizacji RIT
§ 3.
1. Obszar realizacji RIT Subregionu Zachodniego określony został w Załączniku nr 3 do RPO WSL przyjętym
przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 139/6/V/2014.
Alokacja przeznaczona na RIT
§ 4.
1. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL
wynosi maksymalnie: 105 409 146 euro (słownie: sto pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sto
czterdzieści sześć euro), w tym środki EFRR: 92 915 363 euro (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony
dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy euro), EFS: 12 493 783 euro (słownie: dwanaście
milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy euro).
2. Podział środków finansowych w ramach RIT, o których mowa w pkt. 1, na poszczególne Działania/
Poddziałania RPO WSL, określono w Załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.
3. Zmiany w treści Załącznika, o którym mowa w pkt. 2, wymagają podjęcia stosownej Uchwały przez IZ RPO
WSL w sprawie podziału środków RIT w ramach RPO WSL, a następnie wymagają zmiany zapisów
Porozumienia.
4. IZ RPO WSL dokonuje przeliczeń dostępnej alokacji środków UE i BP zgodnie z algorytmem przeliczania
dostępnych środków z uwzględnieniem kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia
wartości alokacji.

Zadania IP RIT
§ 5.

1. W ramach Działań/Poddziałań IP RIT jest zobowiązana do dołożenia należytej staranności w ich realizacji,
w tym do:
1)

uzgadniania i przedkładania Strategii RIT,

2)

współpracy w przygotowaniu przez IZRPO WSL harmonogramu konkursów dla Działań/Poddziałań,

3)

przygotowywania i przedstawiania IZ RPO WSL do zatwierdzenia przez KM RPO WSL propozycji
kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności z celami Strategii RIT dla Działań/Poddziałań, oraz
współpracy z IZ RPO WSL w przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów,

4)

współpracy w wyborze ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny projektów dla
Działań/Poddziałań, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WSL dotyczące zgodności
z celami Strategii RIT,

5)

udziału przedstawiciela IP RIT w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL,

6)

realizacji zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL, określonych
w § 7.

7)

realizacji celów Programu i wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych
w Załączniku nr 3 do Porozumienia, oraz przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich
i końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego,
w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na zasadach i w terminie
ustalonym przez IZ RPO WSL,

8)

monitorowania postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL,
w szczególności wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych w Załączniku nr 3 do
Porozumienia,
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9)

przygotowywania i przedstawiania IZ RPO WSL sprawozdań z realizacji zadań powierzonych
Porozumieniu w ramach Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi i w terminie określonym przez IZ
RPO WSL,

10) współpracy z IZ RPO WSL przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz prowadzonych lub
zlecanych przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju
regionalnego, Komisję Europejską,
11) poddania się procedurze desygnacji i utrzymania kryteriów desygnacji, o których mowa w § 10
niniejszego Porozumienia, w zakresie wynikającym z zadań określonych w § 5,
12) poddania się kontrolom i audytom, o których mowa w § 12 i 13 niniejszego Porozumienia,
13) udziału w opracowywaniu i aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL na zasadach i w terminach
określonych przez IZ RPO WSL,
14) opracowania i bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP RIT zgodnie z wskazaniami IZ RPO WSL
dla IP RPO WSL, podlegającego każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu IZ RPO WSL,
15) przechowywania i archiwizowania wszystkich dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami,
16) przygotowywania i realizacji, w tym rozliczania, obejmującego składanie wniosków o płatność, Planów
Działań Pomocy Technicznej oraz innych dokumentów związanych z otrzymywaniem środków Pomocy
Technicznej w ramach RPO WSL,
17) obsługi wskazanych systemów informatycznych, w szczególności CST oraz LSI 2014, w zakresie
realizowanych zadań,
18) realizacji działań i obowiązków informacyjno-promocyjnych, zgodnie z § 19 niniejszego Porozumienia,
19) przygotowania i utrzymania zdolności administracyjnej i technicznej do realizacji powierzonych zadań
określonych w § 5, w tym zapewnienie odpowiedniego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji
pracowników, zapewnienia warunków technicznych i lokalowych do realizacji Porozumienia,
20) przekazywania do IZ RPO WSL na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, wyjaśnień oraz
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WSL w zakresie zadań określonych w § 5
w ramach Działań/Poddziałań.
2. W realizacji zadań w ramach RIT określonych w niniejszym Porozumieniu uczestniczą jednostki samorządu
terytorialnego, które zawiązały współpracę w celu wspólnej realizacji RIT na zasadach określonych w art. 30
ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Obowiązki IP RIT
§ 6.

1.

IP RIT ponosi pełną odpowiedzialność przed IZ RPO WSL za formalną, merytoryczną i techniczną
(organizacyjną) oraz finansową stronę realizacji zadań.

2.

IP RIT zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk
horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego,
ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

3.

IP RIT zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie IZ RPO WSL informacji i wyjaśnień związanych
z realizacją powierzonych zadań w terminie uzgodnionym z IZ RPO WSL.

4.

IP RIT zobowiązuje się do niezwłocznego informowania IZ RPO WSL o trudnościach w realizacji zadań,
w szczególności o wszelkich zagrożeniach przy wykonywaniu zadań lub o zamiarze zaprzestania ich
wykonywania.

5.

IP RIT zobowiązana jest w zakresie zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach
RPO WSL do współpracy z IP WUP w ramach następujących Poddziałań:


Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających
bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT;



Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT;
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Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – RIT;



Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT.

Szczegółowy zakres i forma tej współpracy określone zostaną we właściwych instrukcjach wykonawczych.
6.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników dla Działań/Poddziałań RPO WSL realizowanych w ramach RIT,
określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Porozumienia, utracenia środków rezerwy wykonania,
wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego
w ramach RPO WSL wskazana w § 4 pkt. 1 może zostać odpowiednio pomniejszona.

7.

IP RIT, w związku z realizacją powierzonych zadań dotyczących wyboru projektów, zobowiązuje się do
zachowania zasady bezstronności, poufności oraz braku konfliktu interesów. Pracownicy IP RIT
zaangażowani w realizację zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania będą zobowiązani
do podpisania deklaracji bezstronności i poufności obowiązujących dla wszystkich wniosków złożonych
w ramach konkursu RIT dla Subregionu Zachodniego.

8.

IP RIT zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych, animacyjnych i zachęcających do tworzenia
partnerstw w ramach przewidzianych do realizacji przedsięwzięć RIT.

9.

W ramach zadań, o których mowa w § 5, IP RIT zobowiązana jest do realizacji niniejszego Porozumienia,
z zachowaniem zasad należytej staranności, zgodnie z najlepszą praktyką, wytycznymi IZ RPO WSL, jak
również z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146),
4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330),
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.),
8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.).
9) dokumentów programowych w ramach wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 – 2020, w szczególności: Umowy Partnerstwa, RPO WSL, oraz Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WSL,
10) Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL,
11) Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IP RIT,
12) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.

10. IP RIT podczas realizacji zadań, o których mowa w § 5, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na
podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz szczegółowy opis osi priorytetowych
Programu, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji Programu.
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11. IZ RPO WSL zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania IP RIT informacji o wydaniu wytycznych oraz
szczegółowego opisu osi priorytetowych, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 9) i 10 niniejszego paragrafu,
a także zmianach w ich treści.
Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów
§ 7.
IP RIT zobowiązuje się do:
1) przygotowywania i przedstawiania IZ RPO WSL do zatwierdzenia przez KM RPO WSL propozycji kryteriów
wyboru projektów dotyczących zgodności z celami Strategii RIT dla Działań/Poddziałań oraz współpracy z IZ
RPO WSL w przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów w terminach i na zasadach
wskazanych przez IZ RPO WSL.
2) współdzielenia roli Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z IZ RPO WSL lub IP WUP, na zasadach
określonych przez IZ RPO WSL.
3) udziału w ocenie projektów w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) w zakresie kryteriów zgodności ze
Strategią ZIT, na zasadach określonych przez IZ RPO WSL.
4) zatwierdzenia listy ocenionych projektów wspólnie z IZ RPO WSL, na zasadach określonych przez IZ RPO
WSL.

Realizacja celów pośrednich i końcowych
§ 8.
1. IP RIT jest zobowiązana do bieżącego monitorowania realizacji RIT w ramach określonych
Działań/Poddziałań oraz w zakresie powierzonych zadań, określonych w § 5, w tym do bieżącego
monitorowania postępu przygotowania przedsięwzięć do realizacji w ramach RIT.
2. W przypadku nieosiągnięcia zadeklarowanych, zgodnie z § 5 pkt.1 ppkt.7) wartości wskaźników postępu
rzeczowego i finansowego w ramach RPO WSL w zakresie Działań/Poddziałań ujętych w Załączniku nr 3, IZ
RPO WSL ma prawo dokonać zmniejszenia alokacji przeznaczonej na realizację RIT oraz proporcjonalnego
pomniejszenia środków na finansowanie Pomocy Technicznej RIT.
3. IP RIT jest zobowiązana do szczegółowego monitorowania realizacji celów i wskaźników RPO WSL,
w zakresie Działań/Poddziałań, w oparciu o Załącznik 3 niniejszego Porozumienia, a w przypadku
zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania - do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z IZ RPO
WSL.
4. IP RIT jest zobowiązana do monitorowania i realizacji celów szczegółowych w ramach Pomocy Technicznej
RPO WSL, zgodnie z właściwymi zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

Monitorowanie i sprawozdawczość
§ 9.
1.

IP RIT odpowiada za monitorowanie i sprawozdawczość w ramach Programu w zakresie zadań określonych
w § 5, w części dot. Działań/Poddziałań.

2.

IP RIT przekazuje dokumenty sprawozdawcze z realizacji zadań określonych w § 5, w części dotyczącej
Działań i Poddziałań, w terminie i zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą.

3.

IP RIT zobowiązuje się do przekazywania sprawozdań (okresowych, rocznych), sprawozdania końcowego,
informacji kwartalnych dotyczących Programu w zakresie zadań określonych w § 5, w części dotyczącej
Działań/Poddziałań, na zasadach określonych przez IZ RPO WSL.

4.

W przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WSL błędów w dokumentach sprawozdawczych IP RIT
zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL. Na wniosek IZ RPO WSL,
IP RIT jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z przedkładanymi dokumentami.
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5.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu IZ RPO WSL może wystąpić o dodatkowe informacje, które
nie zostały zawarte w formularzu dokumentów sprawozdawczych. IP RIT przekazuje powyższe informacje
w zakresie i terminie wskazanym przez IZ RPO WSL.

Desygnacja
§ 10.
1.

IP RIT zobowiązuje się do spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia
ogólnego 1303/2013 w zakresie zadań powierzonych jej niniejszym Porozumieniem oraz zadeklarowania
gotowości do poddania się procedurze desygnacji w terminie do 17 marca 2015 r.

2.

IP ZIT zobowiązuje się do utrzymania spełniania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do
rozporządzenia ogólnego do końca okresu obowiązywania Porozumienia z zastrzeżeniem § 22.

3.

IP RIT zobowiązuje się poddać kontroli, służącej potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji, o której
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wdrożeniowej, dotyczącej kryteriów desygnacji.

4.

W przypadku zaprzestania spełniania przez IP RIT kryteriów desygnacji, IP RIT przygotowuje w uzgodnieniu
z IZ RPO WSL plan działań naprawczych, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy wdrożeniowej wraz
z harmonogramem jego realizacji.

5.

Niewdrożenie przez IP RIT uzgodnionego planu działań naprawczych we wskazanym terminie stanowi
podstawę do wycofania desygnacji przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i rozwiązania
niniejszego porozumienia.

6.

W przypadku zawieszenia albo wycofania desygnacji IP RIT, w uzgodnieniu z IZ RPO WSL, przysługuje prawo
wniesienia do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pisemnych zastrzeżeń w trybie i na
zasadach określonych w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

Badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy
§ 11.

1.

IP RIT jest zobowiązana do współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz,
ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi,
ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, w zakresie zadań określonych w § 5
dla Działań/Poddziałań, w tym do:
1) uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz konsultacji dokumentacji tworzonej w ramach i na
potrzeby badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz (dokumentacja tworzona na potrzeby zlecenia
badań/analiz/ekspertyz, raporty oraz dokumentacja opracowana w ramach badań/analiz/ekspertyz),
w zakresie określonym przez IZ RPO WSL,
2) przekazywania danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, analiz,
ekspertyz wraz z możliwością powierzenia przetwarzania tych danych Wykonawcom zewnętrznym
badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz,
3) konsultowania rekomendacji proponowanych przez Wykonawców badań/analiz/ekspertyz, wdrażania
rekomendacji wskazanych przez IZ do wdrożenia oraz przekazywanie IZ informacji o statusie ich
wdrożenia,
4) współpracy z Instytucją Zarządzającą po zakończeniu realizacji programu w realizacji badań
ewaluacyjnych, ekspertyz, analiz, dotyczących Działań/Poddziałań, prowadzonych i/lub zlecanych przez
Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego,
Komisję Europejską.

2.

Forma współpracy i zakres danych, o których mowa w pkt. 1, określane są każdorazowo na potrzeby
poszczególnych badań przez IZ RPO WSL.

3.

IP RIT na potrzeby realizacji Działań/Poddziałań,stosuje zapisy niniejszego porozumienia określone w § 20,
we właściwych przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.
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z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz IZ RPO WSL.

Kontrola i audyt
§ 12.

1.

IP RIT zobowiązuje się do określenia wszystkich niezbędnych procedur w formie Instrukcji Wykonawczych.
Pierwsza i kolejne wersje instrukcji wykonawczych IP RIT powinny zostać opracowane i przekazane do
Instytucji Zarządzającej w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

2.

Instrukcje Wykonawcze, o których mowa w pkt. 1 wymagają pisemnego zatwierdzenia przez IZ RPO WSL.

3.

W przypadku zmian w systemie realizacji Programu, IP RIT zobowiązana jest do aktualizacji procedur.
Wszelkie zmiany procedur, o których mowa w pkt. 1, wymagają pisemnego zatwierdzenia przez IZ RPO
WSL.

4.

W przypadku zastrzeżeń IZ RPO WSL co do treści przedstawionych Instrukcji Wykonawczych lub do
propozycji ich zmian, IZ RPO WSL może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć IP RIT dodatkowy termin
na poprawę.

5.

IP RIT zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. D rozporządzenia
ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań dotyczących ścieżki audytu określonych w art. 25
rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014. Obowiązek ten jest realizowany
m.in. w formie Instrukcji Wykonawczych, o których mowa pkt. 1. IP RIT jest zobowiązana do współpracy
z komórką audytu wewnętrznego IZ RPO WSL, w tym umożliwienia jej wykonywania zadań audytowych
w siedzibie IP RIT.

6.

IZ RPO WSL prowadzi kontrolę systemową w IP RIT w zakresie zadań określonych w § 5 niniejszego
Porozumienia, zgodnie z planem kontroli IZ RPO WSL.

§ 13.
1.

IP RIT zobowiązuje się poddać kontroli w swojej siedzibie uprawnionym podmiotom zgodnie
z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz RPO WSL. IP RIT zapewni tym podmiotom prawo
wglądu w dokumenty związane z realizacją zadań wskazanych w § 5, w ramach Działań/Poddziałań RPO
WSL oraz Pomocy Technicznej.

2.

Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie IP RIT, oraz w miejscu związanym
z realizacją zadań wskazanych w § 5, w ramach Działań/Poddziałań oraz Pomocy Technicznej.

3.

IP RIT zobowiązuje się do informowania Instytucji Zarządzającej o rozpoczęciu przez Najwyższą Izbę
Kontroli lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe kontroli i audytu w IP RIT.
System informatyczny
§ 14.

1.

Pracownicy IP RIT w zakresie swoich zadań uzyskują dostęp do systemów informatycznych służących do
obsługi RPO WSL, w szczególności do Centralnego Systemu Teleinformatycznego, o którym mowa
w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej, oraz Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL (LSI 2014)
w zakresie zadań pełnionych w funkcji IP, a także LSI 2014, jako beneficjent Pomocy Technicznej.

2.

IP RIT jest zobowiązana do wskazania pracownika w strukturze IP RIT, który w ramach systemów, o których
mowa w pkt. 1 odpowiedzialny będzie za:
1) w zakresie SL 2014 za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika,
oraz wysyłanie wniosku do Administratora merytorycznego powołanego w Instytucji Zarządzającej.
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Administrator merytoryczny IZ po weryfikacji formalnej złożonego wniosku przekazuje wniosek
o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika do Instytucji Koordynującej, która
nadaje/zmienia/usuwa uprawnienia.
2) w zakresie LSI 2014 za sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień użytkownika,
oraz wysyłanie wniosku do Administratora merytorycznego powołanego w Instytucji Zarządzającej,
która nadaje/zmienia/usuwa uprawnienia.
3.

IP RIT jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych do systemów, o których mowa
w pkt.1, oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi. Dane zbierane są zgodnie
ze standardem określonym przez IZ RPO WSL oraz wytycznymi, o których mowa w § 6 pkt. 9.

4.

IP RIT zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w pkt. 1,
z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz wytycznymi, o których mowa
w § 6 pkt. 9.

5.

IP RIT zapewnia wysoką jakość wszystkich informacji, w szczególności poprawność i kompletność danych
wprowadzanych do systemów informatycznych. Jednocześnie zapewnia zgodność informacji zawartych
w przekazywanych przez nią dokumentach z danymi w systemach, o których mowa w pkt. 1.

6.

IP RIT zapewni zasoby kadrowe oraz odpowiednie warunki techniczne i procedury w zakresie
bezpieczeństwa systemów informatycznych niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania udostępnionego
przez IZ RPO WSL systemu informatycznego.

7.

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. IP RIT stworzy warunki i zapewni, że każda wymiana informacji
pomiędzy IP RIT a IZ RPO WSL oraz, w razie potrzeby pomiędzy IP RIT a innymi instytucjami w systemie
realizacji RPO WSL, a także beneficjentami, będzie mogła zostać zrealizowana za pomocą systemów
elektronicznej wymiany danych np. skrzynki SEKAP lub ePUAP.

Pomoc Techniczna RIT
§ 15.

1. Na obsługę powierzonych zadań IP RIT otrzymuje środki w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL.
2. IZ przyznaje alokację ze środków unijnych w kwocie 514 485,00 EUR na finansowanie zadań w ramach
Pomocy Technicznej, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy
Technicznej.
3. W celu realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej IP RIT zobowiązuje się do wniesienia wkładu
własnego w kwocie stanowiącej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych Planów Działań Pomocy
Technicznej.
4. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
5. IP RIT zobowiązana jest do przygotowania, realizacji i rozliczania Planu Działań Pomocy Technicznej, który
obejmuje całość wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 5 niniejszego Porozumienia,
ponoszonych w okresie roku kalendarzowego.
6.

IP RIT ponosi tylko takie wydatki, które zostały zapisane i zaakceptowane w Planie Działań Pomocy
Technicznej na dany rok.

7.

IP RIT przy realizacji zadań Pomocy Technicznej zobowiązuje się do stosowania w szczególności zapisów
Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL oraz zasad realizacji Pomocy Technicznej określonych przez IZ RPO
WSL.

8.

IP RIT może dokonywać zmian w Planie Działań Pomocy Technicznej na warunkach określonych przez IZ
RPO WSL w zasadach realizacji Pomocy Technicznej.
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9.

IP RIT zobowiązuje się współpracować z IZ RPO WSL w celu realizacji Pomocy Technicznej w tym
zobowiązuje się do przekazywania do Instytucji Zarządzającej na jej prośbę wszelkich materiałów,
opracowań, wyjaśnień oraz informacji.

10. IP RIT realizując zadania w ramach Pomocy Technicznej zobowiązana jest do stosowania obowiązków
informacyjno-promocyjnych ustalonych w zasadach realizacji Pomocy Technicznej określonych przez IZ
RPO WSL.
11. IP RIT zobowiązuje się do sporządzania wniosków o płatność dla Planu Działań Pomocy Technicznej
w trybie i na zasadach wskazanych w Zasadach realizacji Pomocy Technicznej określonych przez IZ RPO
WSL.
12. W przypadku nieosiągnięcia przez IP RIT wskaźników dla Działań/Poddziałań w okresie sprawozdawczym
IZ RPO WSL podejmuje decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu środków w ramach Pomocy Technicznej.

Finansowanie i rozliczanie Pomocy Technicznej
§ 16.

1.

IP RIT prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą otrzymanych i wydatkowanych środków
w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej, dla kosztów kwalifikowanych na podstawie faktycznie
poniesionych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja
projektów oraz poszczególnych operacji bankowych i księgowych (tj. kwota przelewu, nr projektu
nadanego w SL2014).

2.

Środki finansowe, o których mowa w § 15 pkt. 1 przekazywane są IP RIT na podstawie prawidłowego
wniosku o płatność oraz pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL 20142020..

3. IP RIT zobowiązana jest do wydatkowania oraz rozliczania otrzymanych środków zgodnie z obowiązującymi
przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz.
885 z późn. zm.) oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego.
4.

IP RIT zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w wersji papierowej i elektronicznej rocznego
rozliczenia kumulatywnego z wykorzystania środków z zakresu Pomocy Technicznej otrzymanych w roku
ubiegłym, zgodnie ze wzorem, w terminie i trybie wskazanym przez IZ RPO WSL.

5.

IP RIT zobowiązuje się do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowoksięgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

6.

Środki przekazane przez IZ RPO WSL, a niewykorzystane na Pomoc Techniczną przez IP RIT podlegają
zwrotowi do IZ RPO WSL w terminach każdorazowo pisemnie wskazywanych przez IZ RPO WSL,
umożliwiających terminowe rozliczenie dotacji celowej.

7.

Odsetki bankowe wygenerowane ze środków przekazanych przez IZ RPO WSL na każdym
z otwartych rachunków bankowych, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy IZ RPO WSL do 31 grudnia
danego roku.

8.

Po okresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z właściwymi wytycznymi, Pomocy Technicznej RPO WSL,
IP RIT zobowiązuje się do finansowania ze środków własnych obsługi niezbędnych zadań określonych w §
5, powierzonych RIT.

9.

Przekazywanie, rozliczenie oraz ewentualne zwroty środków finansowych następują zgodnie z zapisami
Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Związku RIT oraz przepisami dotyczącymi finansów publicznych.

Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych
§ 17.
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1.

IP RIT odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach zadań powierzonych niniejszym
Porozumieniem w zakresie Pomocy Technicznej.

2.

W przypadku nieprawidłowej realizacji przez IP RIT zadań powierzonych niniejszym porozumieniem
w zakresie Pomocy Technicznej, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania
niezgodnie z systemem realizacji RPO WSL lub wytycznymi lub stwierdzenia opóźnień w realizacji
porozumienia, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego,
Instytucja Zarządzająca pisemnie wskazuje nieprawidłowości oraz działania naprawcze i wyznacza IP RIT
termin ich realizacji.

3.

W sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Instytucja Zarządzająca może wystąpić o zawieszenie desygnacji
Instytucji Pośredniczącej RIT, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy wdrożeniowej.

4.

W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 2,
w wyznaczonym terminie Instytucja Zarządzająca może wstrzymać albo wycofać część albo całość
dofinansowania z pomocy technicznej dla IP RIT.

5.

W przypadku, gdy nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania IP RIT, Instytucja
Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, może wezwać IP RIT do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych
środków.

Rachunki bankowe
§ 18.
1.

Do obsługi zadań dotyczących realizacji Pomocy Technicznej RPO WSL IP RIT wyodrębni rachunek
bankowy w terminie do 31 marca 2015 r.

2.

IP RIT niezwłocznie przekaże do IZ RPO WSL w formie pisemnej numer rachunku bankowego utworzonego
do obsługi zadań Pomocy Technicznej RPO WSL oraz nazwę banku w którym rachunek został utworzony.

3.

Środki na dofinansowanie zadań Pomocy Technicznej RPO WSL, o których mowa w § 15 ppkt. 2, będą
przekazywane przez IZ RPO WSL na rachunek bankowy utworzony przez IP RIT, o którym mowa w pkt.2.

4.

IP RIT nie może dokonywać z rachunku bankowego, o którym mowa w pkt. 2, płatności innych niż
bezpośrednio związane ze wsparciem służącym realizacji Pomocy Technicznej.

Informacja
§ 19.

1. IP RIT zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do zadań
realizowanych przez RIT, spójnych ze Strategią Komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
2. W razie potrzeby, na wezwanie z IZ RPO WSL na zasadach przez nią określonych, IP RIT współpracuje przy
opracowaniu i realizacji rocznych planów działań dla Planu Komunikacji RPO WSL.
3. IZ RPO WSL zobowiązuje IP RIT do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach
i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach
informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
4. IZ RPO WSL przekaże IP RIT obowiązujące logotypy w ramach RPO WSL oraz wszelkie niezbędne dokumenty
w celu wypełnienia i realizacji zadań z zakresu informacji i promocji działań finansowanych z RPO WSL.
5. IP RIT zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL informacji dot. realizacji powierzonych zadań, w celu
zamieszczenia na stronie internetowej IZ, w tym co najmniej: Strategii RIT, listy jednostek samorządu
wchodzących w skład RIT.
6. W ramach Pomocy Technicznej RPO WSL dla IP RIT:
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1)

Możliwe jest finansowanie przygotowania i publikacji ulotek/broszur na temat funkcjonowania/
wdrażania RIT oraz Strategii RIT,

2)

Możliwe jest finansowanie spotkań informacyjnych/konferencji dla potencjalnych beneficjentów RIT.

3)

Dopuszcza się zakup drobnych materiałów promocyjnych (np. długopisy, notesy) na potrzeby
konferencji i spotkań informacyjnych z beneficjentami, oznakowanych zgodnie z wymogami
przekazanymi przez IZ RPO WSL.

4)

Dopuszcza się możliwość finasowania zadań związanych z prowadzeniem przez IP RIT wyodrębnionej
części serwisu poświęconego RIT na stronie danej IP. Powyższe nie zwalnia IP RIT od przekazywania
informacji do IZ RPO WSL (zgodnie z pkt. 4).

Dane osobowe
§ 20.
1.

Przetwarzanie danych osobowych przez pracowników IP RIT następuje wyłącznie w celu realizacji zadań
o których mowa w §5.

2.

Do przetwarzania danych osobowych w ramach LSI 2014 mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy IP RIT
posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

3.

IZ RPO WSL nadaje oraz odwołuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników IP
RIT oraz prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w IP RIT w związku
z niniejszym Porozumieniem.

4.

Pracownicy IP RIT są zobowiązani do przestrzegania zapisów i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa
informacji przetwarzanych w ramach systemu LSI 2014.

Archiwizacja
§ 21.
1.
2.

IP RIT będzie przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące realizacji zadań zleconych IP RIT, określonych
w § 5, w części dot. Działań/Poddziałań, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.
W ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Porozumienia, IP RIT przekaże całość dokumentacji związanej
z realizacją powierzonych zadań do IZ RPO WSL. IP RIT przekaże również wersje elektroniczne
dokumentacji.

3.

IZ RPO WSL przejmuje akta odpowiednio uporządkowane przez IP RIT, sprawdza formalną i merytoryczną
poprawność przygotowania akt do archiwizacji. Przyjęcie potwierdzone zostaje protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez uprawionych przedstawicieli obu stron Porozumienia.

4.

IP RIT udostępnia dokumenty, w tym elektroniczne, dotyczące wdrażania zadań zleconych na każde
żądanie IZ RPO WSL i innych uprawnionych instytucji.

Rozdział III. Postanowienia końcowe
§ 22.
1.

Instytucja Zarządzająca może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy IP RIT:
1) nie uzyskała desygnacji w związku z niespełnieniem kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII
do rozporządzenia ogólnego;
2) zostanie wycofana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego desygnacja w związku
z zaprzestaniem spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia
ogólnego i niezrealizowaniem działań naprawczych określonych w planie działań naprawczych;
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3) odmówi poddania się audytowi i kontroli;
4) spowoduje inne istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na realizację warunków porozumienia
i nie dają się usunąć;
5) w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień,
błędów i braków,
6) nie przedkłada w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach wymaganych na podstawie niniejszego
Porozumienia dokumentów.
2.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji niniejszego Porozumienia, IZ RPO
WSL pisemnie wskazuje nieprawidłowości lub uchybienia i wyznacza IP RIT termin ich usunięcia.

3.

W sytuacji zmiany Programu lub zmiany systemu realizacji Programu wpływającej na treść Porozumienia,
podlegać ono będzie odpowiedniej zmianie, a w przypadku braku możliwości uwzględnienia tej zmiany
rozwiązaniu.

4.

W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie określonym w pkt. 1, IZ RPO WSL wskazuje podmiot,
który przejmie obowiązki IP RIT.

5.

IP RIT jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą przekazać podmiotowi,
o którym mowa w pkt. 4, całość dokumentacji związanej z wdrażaniem zadań określonych w § 5.

6.

Niezależnie od sposobu rozwiązania Porozumienia, do czasu przejęcia obowiązków IP RIT przez podmiot,
o którym mowa w pkt. 4, IP RIT wykonuje obowiązki wynikające z Porozumienia, w tym kontynuuje
wdrażanie zadań określonych w § 5. IP RIT jest zobowiązana również do przedstawienia sprawozdania
końcowego z realizacji zadań określonych w § 5.

§ 23.

1.

Porozumienie może zostać zmienione na podstawie uzgodnienia Stron w wyniku wystąpienia okoliczności,
które wymagają zmian w treści Porozumienia niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji
powierzonych zadań. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego Porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

2.

Porozumienie może zostać rozwiązane na podstawie zgodnego oświadczenia Stron. Rozwiązanie
Porozumienia skutkuje wstrzymaniem przekazywania środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020
dla IP RIT.

§ 24.

1.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Porozumienia było albo stało się nieważne lub
Porozumienie zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień
Porozumienia.

2.

W tym przypadku strony porozumienia zastąpią nieważne postanowienie innym, jeżeli będzie to prawnie
dopuszczalne, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel nieważnego postanowienia.

§ 25.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia stosuje się w szczególności
właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego, o których mowa w § 6 pkt. 9 ppkt. 1-8, jak również zapisy
dokumentów programowych, o których mowa w § 6 pkt. 9 ppkt. 9-10.
2. IP RIT zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych zobowiązań w zakresie
objętym niniejszym Porozumieniem, a nie będących wydatkami kwalifikowalnymi w ramach Pomocy
Technicznej RPO WSL, w tym kosztów wynikających z zaniechań IP RIT.
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3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez IZ RPO WSL oraz IP RIT.
4. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla IZ RPO WSL oraz po jednym dla RIT.

§ 26.
1.

Następujące załączniki stanowią integralną część Porozumienia:
1) Załącznik nr 1 – Lista Działań/Poddziałań, w odniesieniu do których została powierzona IP RIT RPO
WSL realizacja zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 – Subregion Zachodni;
2) Załącznik nr 2 – Podział środków RIT – Subregion Zachodni;
3) Załącznik nr 3 - Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań
i Poddziałań RIT- Subregion Zachodni.

2.

Zmiany załączników, o których mowa w pkt. 1-3 wymagają zmiany postanowień Porozumienia i są
dokonywane po uzgodnieniu Stron.
§ 27.

Spory powstałe w związku z niniejszym porozumieniem Strony będą się starały rozwiązywać polubownie.

..........................................................

.....................................................

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Pośrednicząca
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Załącznik nr. 1 Lista Działań/Poddziałań, w odniesieniu do których została powierzona IP RIT RPO WSL
realizacja zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 – Subregion Zachodni
Nr Działania/
Poddziałania
EFRR:

Nazwa Działania/Poddziałania

Oś priorytetowa III: Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP
3.1.2

Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT

Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
4.1.2.

Odnawialne źródła energii - RIT

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej
4.3.2
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej – RIT
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
4.5.2
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
5.1.2

Gospodarka wodno-ściekowa - RIT

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
5.2.2
Gospodarka odpadami - RIT
Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych
10.2.2

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych - RIT
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
10.3.2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Oś priorytetowa XII: Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
12.1.2

Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
12.2.2

Infrastruktura kształcenia zawodowego- RIT

EFS:
Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
7.1.2

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na
obszarach rewitalizowanych –RIT
Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
7.3.2

Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych– RIT
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Nr Działania/
Nazwa Działania/Poddziałania
Poddziałania
Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
8.1.2

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
9.1.2

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
9.2.2

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych– RIT

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
11.1.2

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
11.2.2

Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT

Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
11.4.2

Kształcenie ustawiczne- RIT
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Załącznik nr 2 –
Podział środków ZIT/RIT - SUBREGION ZACHODNI

Oś Priorytetowa

Nr Działania/
Poddziałania

Nazwa Działania/Poddziałania

Alokacja środków ZIT/RIT [EUR]

EFRR:
Oś priorytetowa III: Konkurencyjność
MŚP

3.1.2

Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu
brownfield - RIT

3 527 042

Oś priorytetowa IV: Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna

4.1.2

Odnawialne źródła energii - RIT

4 342 500

4.3.2

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

4.5.2

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT

5.1.2

Gospodarka wodno-ściekowa - RIT

5.2.2

Gospodarka odpadami - RIT

5 457 599

10.2.2

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

7 736 000

10.3.2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

15 717 560

12.1.2

Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT

3 453 300

12.2.2

Infrastruktura kształcenia zawodowego- RIT

4 988 100

Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów

Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna

Oś priorytetowa XII: Infrastruktura
edukacyjna

26 865 452
8 584 210
12 243 600

Oś Priorytetowa

Nr Działania/
Poddziałania

Nazwa Działania/Poddziałania

Alokacja środków ZIT/RIT [EUR]

EFS:
Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek
pracy

7.1.2

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących
pracy i pozostających bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – projekty w ramach RIT

7.3.2

Promocja samozatrudnienia na obszarach
rewitalizowanych – ZIT

447 300

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy

8.1.2

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi
do 3 lat – RIT

223 650

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne

9.1.2

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – RIT

2 773 633

9.2.2

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

3 030 249

11.1.2

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej- RIT

1 704 953

11.2.2

Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT

3 419 398

11.4.2

Kształcenie ustawiczne- RIT

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego

372 750

521 850

Załącznik nr 3
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla działań i poddziałań – SUBREGION ZACHODNI

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO – Wskaźniki uznaje się za osiągnięte, jeśli dotyczą przedsięwzięć w pełni zrealizowanych, lecz dla których

niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności1.
TAB. 1. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO EFRR:
Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

ha

n/d

3,9

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

3

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

4

NIE

LSI/KSI

P

MW

n/d

3

NIE

LSI/KSI

RB

tony
ekwiwalentu
CO₂/rok

n/d

353

NIE

LSI/KSI

III. Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.2
Poprawa warunków do
rozwoju MŚP - RIT

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Poddziałanie 4.1.2
Odnawialne źródła energii
- RIT

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
1

1

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

szt.

n/d

5

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

5

NIE

LSI/KSI

P

MW

n/d

3

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

83

NIE

LSI/KSI

RB

t/rok

n/d

75

NIE

LSI/KSI

RB

kWh /rok

n/d

19 855

NIE

LSI/KSI

RB

tony
ekwiwalentu
CO₂/rok

n/d

967

NIE

LSI/KSI

P

szt.

1

4

TAK

LSI/KSI

P

szt.

0

1

TAK

LSI/KSI

P

szt.

0

0

TAK

LSI/KSI

RB

tony
ekwiwalentu
CO₂/rok

n/d

33

NIE

LSI/KSI

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

P

km

8

38

TAK

LSI/KSI

Długość sieci wodociągowej

P

km

n/d

2

NIE

LSI/KSI

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych

P

szt.

n/d

1

NIE

LSI/KSI

Nazwa wskaźnika
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Poddziałanie 4.3.2
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
- RIT

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
Stopień redukcji PM 10
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów
transportowych
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – typ
projektu 4

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 5.1.2
Gospodarka wodnościekowa -RIT

2

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

RB

RLM

n/d

5 162

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

910

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

1

NIE

LSI/KSI

P

t

n/d

434

NIE

LSI/KSI

RB

t/rok

n/d

17 132

NIE

LSI/KSI

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami
Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów
Poddziałanie 5.2.2
Gospodarka odpadami RIT

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych
wyrobów zawierających azbest
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu
odpadów

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.2
Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - RIT

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej

P

szt.

n/d

13

NIE

LSI/KSI

P

ha

3

10

TAK

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

92 133

NIE

LSI/KSI

P

osoby

119

597

TAK

LSI/KSI

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2
Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych - RIT

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi
strategiami rozwoju obszarów miejskich

XI. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2
Infrastruktura wychowania

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

3

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika

przedszkolnego - RIT

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

szt.

n/d

7

NIE

LSI/KSI

P

osoby

839

4361

TAK

LSI/KSI

P

szt.

2

8

TAK

LSI/KSI

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie 12.2.2
Infrastruktura kształcenia
zawodowego- RIT

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej
Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego

4

TAB. 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO EFS:

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

osoby

33

108

TAK

LSI/KSI

P

osoby

n/d

61

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

3

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

6

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

23

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

100

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

69

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

41

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

17

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

20

NIE

LSI/KSI

VII. Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy na
obszarach
rewitalizowanych - RIT

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętymi wsparciem w programie
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
w programie
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu

Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych - RIT

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w
programie
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności gospodarczej

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

5

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika

Poddziałanie 8.1.2
Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat -RIT

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3
lat
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w programie
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po
opuszczeniu programu
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu programu

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

szt.

n/d

24

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

5

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

2

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

1

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

33

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

25

NIE

LSI/KSI

P

osoby

213

654

TAK

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

259

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

517

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

200

NIE

LSI/KSI

RB

szt.

n/d

12

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

3

NIE

LSI/KSI

IX. Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej

Poddziałanie 9.1.2
Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych -RIT

Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez
partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój
usług społecznych i
zdrowotnych - RIT

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu
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Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek) po opuszczeniu programu

Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

RB

osoby

n/d

59

NIE

LSI/KSI

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych
P
szt.
n/d
246
NIE
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost
w programie
upowszechnienia wysokiej
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
jakości edukacji
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji
P
osoby
n/d
1096
NIE
przedszkolnej - RIT
przedszkolnej

LSI/KSI
LSI/KSI

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2
Wsparcie szkolnictwa
zawodowego - RIT

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

P

osoby

66

465

TAK

LSI/KSI

P

osoby

n/d

17

NIE

LSI/KSI

P

szt.

n/d

3

NIE

LSI/KSI

RB

szt.

n/d

4

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

13

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

269

NIE

LSI/KSI

P

osoby

n/d

50

NIE

LSI/KSI

Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.2
Kształcenie ustawiczne RIT

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

7

Oś Priorytetowa/
działanie/ poddziałanie

Nazwa wskaźnika
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w
programie
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
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Typ
wskaźnika
(P/RB)

Jednostka
miary

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Ramy
wykonania

Źródło

P

osoby

n/d

260

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

168

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

38

NIE

LSI/KSI

RB

osoby

n/d

155

NIE

LSI/KSI

TAB. 3. Wskaźniki postępu finansowego na 2018 r. i 2023 przypisanych do realizacji przez Subregion Zachodni [EUR]
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym
Nr Osi
Priorytetowej

Fundusz

Alokacja UE
2018

2023

III.

EFRR

3 527 042

630 718

IV.

EFRR

39 792 162

6 273 117

V.

EFRR

17 701 199

4 706 436

20 824 940

VII.

EFS

820 050

256 627

964 765

VIII.

EFS

223 650

39 205

263 118

IX.

EFS

5 803 882

1 707 024

6 828 096

X.

EFRR

23 453 560

6 373 850

27 592 424

XI.

EFS

5 646 201

1 222 236

6 642 589

XII.

EFFR

8 441 400

2 115 316

9 931 059

105 409 146

23 324 530

124 010 760

SUMA

9

4 149 461
46 814 308

