Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VIII
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Rodzaj sprawozdania
A. Sprawozdanie okresowe
B. Sprawozdanie roczne
C. Sprawozdanie końcowe
2. Okres sprawozdawczy

×

1.07.200731.12.2007
3. Numer sprawozdania
Mał 8/O/0/II/2007
VIII Regionalne kadry gospodarki
4.
Numer i nazwa Priorytetu w ramach PO KL
5.

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:

6.

Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Polityki Regionalnej
w części rzeczowej

w części finansowej

Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU
1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów
9 listopada 2007 r. w Województwie Małopolskim odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu
Monitorującego PO KL, na którym wręczono nominacje członkom PKM PO KL oraz ich zastępcom a takŜe
poddano konsultacji Plany działań dla komponentu regionalnego. 12 listopada 2007 roku w Województwie
Małopolskim został ogłoszony jeden konkurs zamknięty w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, na Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw , który trwał do 2 stycznia 2008. Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów
wyłonionych w wyniku przeprowadzenia niniejszego konkursu wynosi ogółem 20 000 000 PLN, w tym wsparcie
finansowe EFS 17 000 000 PLN, w tym wsparcie krajowe 3 000 000 PL.
Według stanu na koniec grudnia 2007 r. na konkurs wpłynęło16 wniosków poprawnych pod względem formalnym
na łączną kwotę 11 056 789,06 zł. W 2007 r. nie prowadzono oceny merytorycznej wniosków. Natomiast w roku
2007 nie przewidziano ogłaszania konkursów w ramach Ŝadnego z Poddziałań w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy,
co uniemoŜliwia dokonania analizy postępu rzeczowo-finansowego w bieŜącym okresie sprawozdawczym.
1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/20061
Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

1

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 12

1.C. Zmiany uwarunkowań wdraŜania Priorytetu3
Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego
1.D. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 2
1.E. Wartość zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji od uruchomienia
Priorytetu – określa załącznik nr 3
2. Opis istotnych problemów we wdraŜaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych
W danym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
W danym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu
3.1. Osiągnięte wartości wskaźników - określa załącznik nr 4
3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem
Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego
3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
3.3.1.

Przepływ ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 5

3.3.2.

Podział ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projektach w ramach Priorytetu
ze względu na wiek i wykształcenie - określa załącznik nr 6

3.3.3.

Określenie statusu na rynku pracy ostatecznych beneficjentów, którzy zakończyli udział
w projektach w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7

3.3.4.

Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 8

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU
1. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom
i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Priorytetu (w PLN) – określa załacznik
nr 9
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 10
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje
odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz odpowiadającego im współfinansowania wg
źródeł w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 11

2
3

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU W KOLEJNYM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
•

Tryb konkursowy

W Województwie Małopolskim Instytucja Pośredniczącą II stopnia planuje ogłoszenie kolejnych konkursów w
ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie na Poddziałania: 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw oraz 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie w terminie kwiecień 2008r., na Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego
partnerstwa na rzecz adaptacyjności w terminie luty 2008r.oraz w ramach Działanie 8.2 Transfer wiedzy na
Poddziałanie 8.2.1 w terminie: kwiecień 2008r.
•

Tryb systemowy

Ponadto w następnym okresie sprawozdawczym planowany jest nabór i weryfikacja projektów systemowych
zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008:
- „PodwyŜszanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT” w ramach Poddziałania 8.1.2,
beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budŜet projektu: 2000 000PLN
(budŜet na 2008 - 1 030 000PLN)
- „Małopolskie Obserwatorium Gospodark”w ramach Poddziałania 8.1.4, beneficjent: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budŜet projektu: 7 000 000PLN ( budŜet na 2008- 500 000PLN)
- „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju” w ramach Poddziałania 8.1.4, beneficjent: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budŜet projektu: 2000 000PLN ( budŜet na 2008 ok.
- 700 000PLN)
- „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2, beneficjent:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budŜet projektu: 9300 000PLN ( budŜet na
2008 - 1 980 000PLN)
- „Doctus- Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Poddziałania 8.2.2, beneficjent:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczośc, szacowany budŜet projektu:39 287 360 PLN
(budŜet na 2008 – 6 066 142PLN)
Przedstawiona w załączniku 11 prognoza wydatkowania środków w podziale na kwartały została opracowana
przy uwzględnieniu terminów ogłaszania konkursów w 2008r. Przy obliczeniu kwot wydatkowania uwzględnione
zostały środki niewygasające oraz projekty systemowe.

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH,
AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH
1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu
Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego
1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych
Numer Działania

Kontrole planowane

Kontrole doraźne

Wizytacje

Audyty zewnętrzne

-

-

-

-

-

1.2 Informacja nt. nieprawidłowości, kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje
(np. NIK)

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM
1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

×

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

×

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w EUR)
Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania
(w EUR)
Priorytet/Działanie/
Podziałanie

VIII/8.1/8.1.1
VIII/8.1/8.1.2
VIII/8.1/8.1.3
VIII/8.2/8.2.1
VIII/8.2/8.2.2
Ogółem dla
Działania

-

ze środków
przypadających na
krajowy wkład
publiczny
-

-

-

ze środków przypadających na
wkład wspólnotowy

Procentowy udział typu
przedsiębiorstw w całości
udzielonej pomocy publicznej
Małe
Średnie
DuŜe
-

-

-

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

×

TAK

NIE

VII. REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARZE EWALUACJI4 – określa załącznik nr 12
W ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007 - 2008 została zawarta informacja o
planowanym badaniu ewaluacyjnym „System zarządzania i wdraŜania PO KL w Małopolsce”. Przewidywana
kwota 100 000 zł (80 000 zł przeznaczone stricte na badania, 20 000 zł na ich promocję). Termin realizacji –
wrzesień 2008 r.

VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania
decyzji wiąŜących w imieniu Instytucji Pośredniczącej
PO KL

4

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

INFORMACJE DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO*
*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL
Sprawozdanie sprawdzone przez:
Imię i nazwisko
Podpis
Data

