I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (naleŜy wstawić znak x w
kratce obok jednej z opcji od A do C)
A. Sprawozdanie okresowe
B. Sprawozdanie roczne
C. Sprawozdanie końcowe
2. Okres
2009 rok
sprawozdawczy

x

3.

Numer Priorytetu PO KL

4.

Nazwa Instytucji Pośredniczącej
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:
Osoba, z którą naleŜy się kontaktować w przypadku
pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
w części rzeczowej

w części finansowej

Alicja Ciorgoń
Grzegorz Krzykała
Barbara Marzec

Krzysztof Skubiszewski

Imię i nazwisko
Nr telefonu

(81) 441 68 44
(81) 441 68 45

(81) 441 68 47

alicja.ciorgon@lubelskie.pl
grzegorz.krzykala@lubelskie.pl
barbara.marzec@lubelskie.pl

krzysztof.skubiszewski@lubelskie.pl

Adres poczty elektronicznej

5.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU
1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów
W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełni funkcję
Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII Promocja integracji
społecznej, VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Jednocześnie, funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2) dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich oraz Priorytetu VII Promocja integracji społecznej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Alokacja finansowa w ramach komponentu regionalnego na lata 2007-2013 wynosi 511 956 091,00 Euro,
z czego w ramach Priorytetu VI poziom alokacji wynosi 162 699 366,72 Euro, dla Priorytetu VII –
111 947 167,55 Euro, dla Priorytetu VIII – 114 511 623,50 Euro oraz dla Priorytetu IX – 122 797 933,23 Euro.
Alokacja dostępna na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wynosi 2 111 767 679,74 PLN.
W okresie objętym sprawozdaniem poziom zakontraktowania środków dla komponentu regionalnego wyniósł
642 385 734,42 PLN, co stanowi 30,42 % alokacji dostępnej na lata 2007-2013 .
Kurs Euro:
W danym okresie sprawozdawczym zastosowanie ma kurs Euro określony przez Europejski Bank Centralny
w przedostatnim dniu roboczym okresu, dla którego sporządzany jest dokument, tj. 30 grudnia 2009 r.(kurs euro
4,1249 PLN).
W celu zobrazowania zmian, jakie wprowadzone zostały do pierwotnej wersji Planu Działania na rok 2009
poniŜej przedstawiono poziom alokacji na poszczególne Działania i Poddziałania z pierwszej wersji Planu
Działania oraz wartości alokacji po zaakceptowaniu zmian w przedmiotowym dokumencie. Instytucja
Pośrednicząca dokonała poniŜszych zmian z uwagi na ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy, poziom
kontraktacji środków oraz stopień realizacji wskaźników w poszczególnych Poddziałaniach/Działaniach
w ramach komponentu regionalnego PO KL.
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Działanie/
Poddziałanie/Priorytet

Alokacja

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Alokacja -Plan Działania

-

-

15 000 000
PLN

-

Zaakceptowane zmiany

-

25 000 000
PLN

-

-

Alokacja -Plan Działania

-

-

Zaakceptowane zmiany

-

-

Alokacja -Plan Działania

25 000 000
PLN

-

-

-

Zaakceptowane zmiany

35 000 000
PLN

-

-

-

-

5 500 000
PLN

-

-

-

6.1.1

6.1.2

6.2

Alokacja -Plan Działania

5 000 000
PLN
4 665 000
PLN

10 000 000 PLN

- 335 000 PLN
-

10 000 000 PLN

6.3

- 1 500 000 PLN
Zaakceptowane zmiany

-

-

4 000 000
PLN

Alokacja -Plan Działania

-

-

4 000 000
PLN

-

projekty innowacyjne

projekty
ponadnarodowe

Priorytet VI

7.2.1

7.2.2

7.3

Priorytet VII

8.1.1

8.1.2

8.2.1

Priorytet VIII

9.1.1

RóŜnica

-

Zaakceptowane zmiany

-

-

-

4 000 000
PLN

Alokacja -Plan Działania

-

-

-

1 200 000
PLN

Zaakceptowane zmiany

-

-

-

-

35 000 000
PLN

25 000 000
PLN

8 665 000
PLN

Alokacja - Plan Działań

-

-

20.000.000
PLN

-

Zaakceptowane
zmiany

30.000.000
PLN

-

-

-

Alokacja - Plan Działań

-

-

-

Zaakceptowane
zmiany

-

-

-

Alokacja - Plan Działań

-

-

-

Zaakceptowane
zmiany

-

-

-

-

Ogłoszone konkursy

30 000 000 PLN

27 000 000
PLN

Alokacja - Plan Działań

-

50.000.000
PLN

-

-

Zaakceptowane
zmiany

-

-

-

-

Alokacja - Plan Działań

20.000.000
PLN

-

-

Zaakceptowane
zmiany

-

25.000.000
PLN

Alokacja - Plan Działań

-

-

10.000.000
PLN

-

Zaakceptowane
zmiany

-

-

-

10.000.000
PLN

-

75 000 000
PLN

-

15 000 000
PLN

-

-

-

16 000 000
PLN

-

12 000 000
PLN
-

Ogłoszone konkursy

Ogłoszone konkursy

Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany

15.000.000
PLN
20.000.000
PLN
7.000.000
PLN

-

5 200 000
PLN

18 165 000 PLN

10 000 000 PLN

5 000 000 PLN

-

-

-

15 000 000 PLN

-

5.000.000
PLN

15 000 000
PLN

10.000.000 PLN

-

10 000 000 PLN

19 000 000 PLN
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9.1.2

9.2

9.3

9.4

Projekty innowacyjne

Projekty
ponadnarodowe

Priorytet IX

Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany
Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany
Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany
Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany
Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany
Alokacja - Plan
Działań
Zaakceptowane
zmiany

-

-

-

37 600 000
PLN
-

25 000 000
PLN
-

Ogłoszone konkursy

-

25 000 000,00
PLN
-

-

-

-

10 000 000
PLN
-

-

-

10 000 000
PLN
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 350 000
PLN
5 000 000
PLN
-

16 000 000
PLN

37 600 000
PLN

24 350 000
PLN

12 600 00 PLN

-

- 15 000 000
PLN

-

-

10 000 000
PLN
-

5 000 000
PLN
-

- 650 000 PLN

-

5 000 000
PLN

20 000 000
PLN

15 950 000
PLN

PoniŜsza tabela przedstawia stan wdraŜania komponentu regionalnego w województwie lubelskim dla projektów
konkursowych i systemowych (w ujęciu narastającym).

Liczba
podpisanych
umów
konkursowych

Liczba
podpisanych
umów
systemowych

Wartość podpisanych
umów konkurs w PLN

Wartość podpisanych umów
systemowych w PLN

21

108 334 580,13

186 213 651,94

Lp.

Priorytet
VI. Rynek pracy
otwarty dla
wszystkich

134

1.

VII. Promocja
integracji
społecznej

113

2.

3.

VIII. Regionalne
kadry gospodarki

4.

IX. Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach

155
223
336
286
291
237

159 916 990,25

238

91 253 178,41

405 709 884,56

19,23%

7 585 009,00
35,46%

287 540,00

91 540 718,41
250

43,89%

42 589 648,92

167 501 999,25
1

1 020

46 205 135,77

88 794 784,69
5

770
PODSUMOWANIE

294 548 232,07

Wartość
podpisanych
umów do
alokacji

18,07%

236 675 849,86

642 385 734,42

30,42%
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Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.1 PO KL – 97 740 401,51 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 podpisano 48 umów na kwotę 38 102 002,94
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 69 umów na kwotę 56 213 122,83 PLN,
co stanowi 57,51% alokacji na lata 2007-2013.W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 128 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 16 967 348,29 PLN, co stanowi 17,36% alokacji na
lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 160 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania 6.1.1 wyniosły 19 680 467,47 PLN, co stanowi 20,14% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.2 PO KL – 27 150 111,48 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.2 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast
narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 21 umów na kwotę 5 907 473,33 PLN, co stanowi
21,76% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Poddziałania 6.1.2) zatwierdzono 84 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 2 596 875,48 PLN, co stanowi 9,56% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.3 PO KL – 418 111 717,81 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.3 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast
narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 21 umów na kwotę 186 213 651,94 PLN,
co stanowi 44,54% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 84 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 103 003 633,51 PLN, co stanowi 24,64% alokacji na
lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 147 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania 6.1.3 wyniosły 153 959 672,15 PLN (tym wkład prywatny 1 644 188,86 PLN), co stanowi
36,82% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.1 PO KL – 543 002 230,80 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano 48 umów na kwotę 146 826 714,23
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 111 umów na kwotę 248 334 248,10 PLN,
co stanowi 45,73% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 296 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 122 567 857,28 PLN, co stanowi 22,57% alokacji
na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 391 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Działania 6.1 wyniosły 176 237 015,10 PLN, co stanowi 32,46% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.2 PO KL – 119 195 611,57 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.2 podpisano
26 umów na kwotę 45 342 333,18 PLN, co stanowi 38,04% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 6.2) zatwierdzono 40
wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 3 619 987,41 PLN, co stanowi 3,04%
alokacji na lata 2007-2013.
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alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.3 PO KL – 8 920 775,41 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.3 podpisano
18 umów na kwotę 871 650,79 PLN, co stanowi 9,77% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym
i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 6.3) zatwierdzono 21 wniosków o płatność
– kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 388 595,96 PLN, co stanowi 4,36% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI PO KL – 671 118 617,78 PLN
W ramach całego Priorytetu VI PO KLw ujęciu narastajacym podpisano 155 umów na kwotę 294 548 232,07
PLN, co stanowi 43,89% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 452 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VI wyniosły 180 245 598,47 PLN, co stanowi 26,86% alokacji na lata 2007-2013.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.1 PO KL – 174 087 618,54 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 10 umów na kwotę 10 573 307,21
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 198 umów na kwotę 19 539 714,09 PLN,
co stanowi 11,22%

alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 370 wniosków

o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 9 185 647,76 PLN, co stanowi 5,28% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 496 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania 7.1.1 wyniosły 11 283 623,19 PLN, co stanowi 6,48% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.2 PO KL – 105 052 873,22 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.2 podpisano 3 umowy na kwotę 10 300 720,20
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 24 umowy na kwotę 18 444 181,13 PLN,
co stanowi 17,56% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 57 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 8 928 808,26 PLN, co stanowi 8,50% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 84 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Poddziałania 7.1.2 wyniosły 11 920 736,60 PLN, co stanowi 11,35% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.3 PO KL – 21 010 574,51 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji
tego Poddziałania 7.1.3 podpisano 1 umowę na kwotę 4 605 753,70 PLN, co stanowi 21,92% alokacji na lata
2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 1 809 900,15 PLN, co stanowi 8,61% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane
za kwalifikowalne w 7 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.3 wyniosły
2 537 156,59 PLN, co stanowi 12,08% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.1 PO KL – 300 151 066,27 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano 13 umów na kwotę 23 874 027,41
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 223 umowy na kwotę 42 589 648,92 PLN,
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co stanowi 14,19% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 436 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 19 924 356,17 PLN, co stanowi 6,64% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 587 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Działania 7.1 wyniosły 25 741 516,38 PLN, co stanowi 8,58% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.1 PO KL – 80 809 902,41 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 56 umów na kwotę 30 019 063,29
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 62 umowy na kwotę 34 187 565,35 PLN,
co stanowi 42,31% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Poddziałania 7.2.1) zatwierdzono 53 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 5 323 305,46 PLN, co stanowi 6,59% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.2 PO KL – 48 485 941,65 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 7.2.2
podpisano 19 umów na kwotę 10 493 682,48 PLN, co stanowi 21,64% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 7.2.2) zatwierdzono
34 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 2 457 356,18 PLN, co stanowi 5,07%
alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.2 PO KL – 129 295 844,06 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano 75 umów na kwotę 40 512 745,77
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 81 umów na kwotę 44 681 247,83 PLN,
co stanowi 34,56% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Działania 7.2) zatwierdzono 87 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 7 780 661,64, co stanowi 6,02% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.3 PO KL – 32 323 961,09 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 7.3 podpisano
32 umowy na kwotę 1 523 887,94 PLN, co stanowi 4,71% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 7.3) zatwierdzono 42
wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 701 448,74, co stanowi 2,17% alokacji na lata
2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII PO KL – 461 770 871,42 PLN
W ramach całego Priorytetu VII PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 336 umów na kwotę 88 794 784,69
PLN, co stanowi 19,23% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VII
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 716 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VII wyniosły 34 223 626,76 PLN, co stanowi 7,41% alokacji na lata 2007-2013.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.1 PO KL – 268 294 229,73 PLN
6

W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano 161 umów na kwotę
88 060 243,47 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 218 umów na kwotę
119 085 089,98 PLN, co stanowi 44,39% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono
496 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 41 567 224,03 PLN, co stanowi
15,49% alokacji na lata 2007-2013.

Wydatki uznane za kwalifikowalne w 503 zatwierdzonych wnioskach

o płatność od początku realizacji Poddziałania 8.1.1 wyniosły 42 217 868,45 PLN (w tym wkład prywatny
329 006,09 PLN), co stanowi 15,74% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.2 PO KL – 94 469 799,03 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.1.2
podpisano 44 umowy na kwotę 30 225 468,59 PLN, co stanowi 31,99% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym, i jednocześnie w ujęciu narastającym zatwierdzono 27 wniosków o płatność - kwota wydatków
uznanych za kwalifikowalne 1 552 961,80 PLN, co stanowi 1,64% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.3 PO KL – 6 423 946,43 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.1.3
podpisano 3 umowy na kwotę 1 188 127,44 PLN, co stanowi 18,50% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym zatwierdzono 1 wniosek o płatność - kwota wydatków
uznanych za kwalifikowalne 94 544,23 PLN, co stanowi 1,47% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.4 PO KL – 8 691 221,55 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.4 podpisano 1 umowę na kwotę 1 800 000,00
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 2 umowy na kwotę 2 391 017,00 PLN,
co stanowi 27,51% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 wnioski o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 427 049,46 PLN, co stanowi 4,91% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 4 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
8.1.4 wyniosły 473 058,18 PLN , co stanowi 5,44% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.1 PO KL – 377 879 196,74 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano 209 umów na kwotę 121 273 839,50
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 267 umów na kwotę 152 889 703,01 PLN,
co stanowi 40,46% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 526 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 43 641 779,52 PLN, co stanowi 11,55% alokacji
na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 535 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Działania 8.1 wyniosły 44 338 432,66 PLN, co stanowi 11,73% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.1 PO KL – 37 787 919,66 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.2.1
podpisano 21 umów na kwotę 9 418 304,24 PLN, co stanowi 24,92% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym zatwierdzono 14 wniosków o płatność - kwota wydatków
7

uznanych za kwalifikowalne 809 330,40 PLN, co stanowi 2,14% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.2 PO KL – 56 681 879,37 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2 podpisano 2 umowy na kwotę 2 166 992,00
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 3 umowy na kwotę 5 193 992,00 PLN,
co stanowi 9,16% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Poddziałania 8.2.2) zatwierdzono 8 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 2 115 980,50 PLN, co stanowi 3,73% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.2 PO KL – 94 469 799,03 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano 23 umowy na kwotę 11 585 296,24
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 24 umowy na kwotę 14 612 296,24 PLN,
co stanowi 15,47% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Działania 8.2) zatwierdzono 22 wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 2 925 310,90, co stanowi 3,10% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII PO KL – 472 348 995,77 PLN
W ramach całego Priorytetu VIII PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 291 umów na kwotę 167 501 999,25
PLN, co stanowi 35,46% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VIII
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 557 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VIII wyniosły 47 263 743,56 PLN, co stanowi 10,01% alokacji na lata 2007-2013.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.1 PO KL – 72 300 033,98 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 podpisano 41 umów na kwotę 28 611 620,12
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 51 umów na kwotę 31 678 304,48 PLN,
co stanowi 43,82% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 70 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 3 041 487,44 PLN, co stanowi 4,21% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 72 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Poddziałania 9.1.1 wyniosły 3 402 812,37 PLN, co stanowi 4,71% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.2 PO KL – 143 150 915,65 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.2 podpisano 53 umowy na kwotę 12
29 178 527,43. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 89 umów na kwotę 41 324 316,29
PLN, co stanowi 28,87% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 219 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 13 755 393,51PLN, co stanowi 9,61% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 222 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania 9.1.2 wyniosły 14 201 869,08 PLN, co stanowi 9,92% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.3 PO KL – 9 366 814,18 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.3 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast
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narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 1 umowę na kwotę 287 540,00 PLN, co stanowi
3,07% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 82 832,58 PLN, co stanowi 0,88% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki
uznane za kwalifikowalne w 3 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 9.1.3
wyniosły 285 932,20 PLN, co stanowi 3,05% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.1 PO KL – 224 817 763,81 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano 94 umowy na kwotę 57 086 862,55
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 141 umów na kwotę 73 290 160,77 PLN,
co stanowi 32,60% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 290 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 16 879 713,53 PLN, co stanowi 7,51% alokacji na lata
2007-2013.Wydatki uznane za kwalifikowalne w 460 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Działania 9.1 wyniosły 17 890 613,65 PLN, co stanowi 7,96% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.2 PO KL – 153 344 324,39 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 podpisano 14 umów na kwotę 7 927 432,28 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 15 umów na kwotę 8 679 892,28 PLN, co stanowi
5,66% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
(od początku realizacji Działania 9.2) zatwierdzono 45 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 3 768 578,28 PLN, co stanowi 2,46% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.3 PO KL – 54 955 769,38 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.3 podpisano 6
umów na kwotę 2 993 866,60 PLN, co stanowi 5,45% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym
i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 9.3) zatwierdzono 9 wniosków o płatność
- kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 793 086,49 PLN, co stanowi 1,44% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.4 PO KL – 28 807 460,12 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.4 podpisano
17 umów na kwotę 3 823 775,06 PLN, co stanowi 13,27% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 9.4) zatwierdzono 16
wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 482 406,61 PLN, co stanowi 1,67%
alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.5 PO KL – 44 603 877,07 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 podpisano 34 umowy na kwotę 1 603 935,09
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 59 umów na kwotę 2 753 023,70 PLN,
co stanowi 6,17% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 77 wniosków o płatność
– kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 145 519,19 PLN, co stanowi 2,57% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 93 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania
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9.5 wyniosły 1 412 778,37 PLN , co stanowi 3,17% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX PO KL – 506 529 194,77 PLN
W ramach całego Priorytetu IX PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 238 umów na kwotę 91 540 718,41
PLN, co stanowi 18,07% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu IX
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 460 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu IX wyniosły 24 347 463,40 PLN, co stanowi 4,81% alokacji na lata 2007-2013.
Informacja dot. wypłaconych i rozliczonych zaliczek
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 120 981 580,25 PLN, co stanowi 498,51% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 24 268 701,55 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 174 218 819,35 PLN, tj. 559,24% zaliczek im przekazanych – 31 152 643,35 PLN.
W ramach wartości zaliczek wypłaconych nie ujęto Poddziałania 6.1.3, gdyŜ w ramach tego Poddziałania IP 2 nie
wypłaca zaliczek beneficjentom.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.2 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 3 619 987,41 PLN, co
stanowi 26,32% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 13 752 631,32 PLN.
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.3 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 388 595,96 PLN,
co stanowi 53,31% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 728 968,85 PLN.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI wartość zaliczek jaka została rozliczona
we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 124 990 163,62 PLN, co stanowi 322,55% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 38 750 301,72 PLN. Od początku realizacji Priorytetu beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 178 227 402,72 PLN, tj. 390,56% zaliczek im przekazanych – 45 634 243,52 PLN.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 16 102 678,93 PLN, co stanowi 74,28% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 21 678 192,24 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 20 605 959,16 PLN, tj. 53,87% zaliczek im przekazanych – 38 253 978,86 PLN.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 7.2 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 7 780 661,64 PLN,
co stanowi 46,47% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 16 745 178,45 PLN.
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Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 7.3 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 701 448,74 PLN,
co stanowi 76,07% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 922 143,88 PLN.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 24 584 789,31 PLN, co stanowi 62,48% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 39 345 514,57 PLN. Od początku realizacji Priorytetu beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 29 088 069,54 PLN, tj. 52,02% zaliczek im przekazanych – 55 921 301,19 PLN.
Działanie. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 38 912 696,32 PLN, co stanowi 64,28% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 60 534 714,24 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 39 609 349,46 PLN, tj. 57,21% zaliczek im przekazanych – 69 240 500,16 PLN.
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 wartość zaliczek jaka została rozliczona
we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 2 663 388,81 PLN, co stanowi 51,82% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych,

tj. 5 139 635,29 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach

o płatność rozliczyli 2 663 388,81 PLN, tj. 48,99% zaliczek im przekazanych – 5 436 560,29 PLN.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 41 576 085,13 PLN, co stanowi 63,31% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 65 674 349,53 PLN. Od początku realizacji Priorytetu beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 42 272 738,27 PLN, tj. 56,61% zaliczek im przekazanych – 74 677 060,45 PLN.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 15 862 459,93 PLN, co stanowi 73,07% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 21 709 160,85 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 16 873 360,05 PLN, tj. 62,99% zaliczek im przekazanych – 26 786 004,72 PLN.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 wartość zaliczek jaka została rozliczona we
wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 2 638 420,31 PLN, co stanowi 42,83% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych,

tj. 6 160 633,28 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach

o płatność rozliczyli 3 036 874,92 PLN, tj. 45,84% zaliczek im przekazanych – 6 625 507,80 PLN.
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Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.3 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 729 423,18 PLN,
co stanowi 35,92% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 2 030 951,69 PLN.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
W bieŜącym okresie sprawozdawczym i jednoczęśnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.4 wartość
zaliczek jaka została rozliczona we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 419 848,50 PLN,
co stanowi 20,55% ogólnej wartości zaliczek wypłaconych, tj. 2 042 574,71 PLN.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 wartość zaliczek jaka została rozliczona
we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 813 052,14 PLN, co stanowi 52,39% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych,

tj. 1 551 941,05 PLN. Od początku realizacji Działania beneficjenci we wnioskach

o płatność rozliczyli 1 111 082,40 PLN, tj. 46,82% zaliczek im przekazanych – 2 372 940,01 PLN.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX wartość zaliczek jaka została rozliczona
we wnioskach o płatność przez beneficjentów wynosi 20 463 204,06 PLN, co stanowi 61,09% ogólnej wartości
zaliczek wypłaconych, tj. 33 495 261,58 PLN. Od początku realizacji Priorytetu beneficjenci we wnioskach
o płatność rozliczyli 22 170 589,05 PLN, tj. 55,62% zaliczek im przekazanych – 39 857 978,93 PLN.
Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 3 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) oraz jedno robocze spotkanie Członków
Podkomitetu:
1)

V posiedzenie PKM PO KL WL odbyło w dniu 5 marca 2009 r. i dotyczyło:

•

podjęcia uchwały nr 1/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2007 PKM PO KL WL z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu PKM PO KL WL,

•

prezentacji aktualnego stanu wdraŜania PO KL,

•

informacji nt. stanu wdraŜania priorytetów komponentu regionalnego PO KL WL (stan na 31 grudnia 2008
r./ na podstawie sprawozdawczości rocznej),

•

prezentacji analizy wskaźników realizacji wdraŜania priorytetów komponentu regionalnego PO KL WL
za 2008 r.,

•

informacji dotyczącej realizacji zadań w zakresie ewaluacji komponentu regionalnego PO KL przez IP i IP2
w woj. lubelskim,

•

podjęcia uchwały nr 2/2009 w sprawie zaopiniowania kosztu badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności
i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu priorytetów VI i VII, w tym procesu komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej”,
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•

prezentacji raportu metodologicznego badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i efektywności instytucji
uczestniczących we wdraŜaniu priorytetów VI i VII, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej”.

Ponadto w trybie obiegowym podjęta została następująca uchwała:
- uchwała Nr 4/2009 PKM PO KL WL z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie rekomendowania IZ PO KL akceptacji
zmiany w Planie Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII PO KL w województwie lubelskim;
2)

W dniu 4 września 2009 r. z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej PO KL miało miejsce robocze spotkanie
członków PKM PO KL WL poświęcone:

•

Prezentacji ogólnych załoŜeń do Planów Działania na 2010 rok

•

Prezentacji Planów Działania na rok 2010 dla Priorytetów komponentu regionalnego:

a)

Prezentacja propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetów VI – VII PO KL
oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.2

b)

Prezentacja propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Priorytetów VIII – IX PO KL

c)

Prezentacja projektów systemowych dla Priorytetów VIII - IX PO KL w ramach komponentu regionalnego.

3) VI posiedzenie PKM PO KL WL odbyło w dniu 29 września 2009 r. i dotyczyło:
•

Przedstawienia Raportu końcowego z badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i efektywności instytucji
uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej” oraz wyników
badania „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VI i VII,
w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej”.

•

Omówienia karty wdraŜania rekomendacji z badania ewaluacyjnego - „Ocena skuteczności i efektywności
instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”.

•

Podjęcia uchwały Nr 5/2009 z dnia 29.IX.2009 r. w sprawie wdraŜania rekomendacji z badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów
VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”.

•

Prezentacji stanu wdraŜania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena skuteczności i efektywności
instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VI i VII w tym procesu komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej”. Członkowie Podkomitetu nie wnieśli Ŝadnych uwag do przedstawionych rekomendacji.

4) VII posiedzenie PKM PO KL WL odbyło w dniu 12 listopada 2009 r. i dotyczyło:
•

Podjęcia uchwały Nr 7/2009 z 12.XI.2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki akceptacji Planów Działania na rok 2010 w ramach komponentu regionalnego
PO KL w województwie lubelskim.

•

Informacji nt. stanu wdraŜania priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 na podstawie sprawozdawczości okresowej oraz informacji
miesięcznych (stan na dzień 31 października br.) – prezentacja.

•

Podjęcia uchwały Nr 7/2009 z 12.XI.2009 r. uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Działań
Ewaluacyjnych na 2010 r.
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Badania ewaluacyjne na poziomie IP
W okresie sprawozdawczym zostało prowadzone badanie ewaluacyjne p.t „Ocena skuteczności i efektywności
instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji
wewnętrznej” na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. Wykonawcą badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o.
Koszt badania wyniósł 108 580,00 zł. Badanie realizowane było w terminie od 19 lutego do 11 maja 2009 r.
Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu
Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej. Na osiągniecie celu głównego składały
się trzy cele szczegółowe:
W obrębie celu pierwszego badanie obejmowało następujące obszary:
•
•

ocenę potrzeb regionalnego rynku pracy przez poszczególnych interesariuszy;
adekwatność ram i załoŜeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego
rynku pracy;

•

adekwatność wsparcia realizowanego w ramach projektów pilotaŜowych VIII i IX Priorytetu PO KL
do ram i załoŜeń określonych w PO KL;

•

adekwatność wsparcia realizowanego w ramach projektów pilotaŜowych VIII i IX Priorytetu PO KL
do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy;

•

identyfikację głównych kierunków wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów;

•

identyfikację źródeł informacji, z jakich najczęściej korzystają wnioskodawcy uzasadniając potrzebę
realizacji projektu.

Cel drugi odnosił się do następujących obszarów:
•

komunikacja w ramach DEFS;

•

komunikacja zewnętrzna DEFS – inne departamenty UM WL;

•

komunikacja IP – IP2;

•

komunikacja IP- IP2 – Beneficjenci – ROEFS;

•

komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami.

Obszarami badawczymi w ramach celu trzeciego były natomiast następujące kwestie:
•

promocja PO KL w regionie;

•

procedura konkursowa;

•

wparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt Informacyjny
w IP, ROEFS);

•

uŜyteczność informacji oferowanych przez DEFS.

Wynikiem ewaluacji są następujące rekomendacje:
•

Stworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego
zwiększenie stopnia adekwatności wybieranych projektów do potrzeb rynku pracy – rekomendacja
częściowo wdroŜona.

•

Udoskonalenie mechanizmów informowania IP i KOP o potrzebach rynku pracy, dostępnego dla róŜnych
środowisk interesariuszy; słuŜyć temu moŜe większe zaangaŜowanie Podkomitetu Monitorującego oraz
utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, integrującego informacje pochodzące z róŜnych środowisk
i instytucji (np. ROEFS, uczelnie wyŜsze, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze).
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– rekomendacja wdroŜona
•

Realizacja – w charakterze projektów systemowych – projektów badawczych dotyczących problematyki
badania zmiany gospodarczej w obszarach, co do których perspektyw mogą istnieć wątpliwości lub
kontrowersje (np. turystyka), co moŜe mieć znaczenie zarówno dla bieŜącej praktyki KOP, jak i dla
stosowania kryteriów strategicznych – rekomendacja wdroŜona.

•

Upowszechnienie działań standaryzujących ocenę w KOP, która ma na celu poprawę jakości oceny,
a w konsekwencji przełoŜy się na poprawę wizerunku KOP. Ponadto ze względu na zakres prac KOP,
m.in. prowadzenie negocjacji, potrzebne są szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji oraz kompetencji
miękkich dla członków KOP – rekomendacja częściowo wdroŜona.

•

Wzmocnienie roli badań własnych w diagnozowaniu potrzeb przez wnioskodawców, poprzez szkolenia
dla wnioskodawców zarówno w zakresie prowadzenia takich badań, jak i wprowadzenia do dokumentacji
konkursowej standardów prezentacji ich wyników oraz przygotowania członków KOP do właściwej ich
oceny – rekomendacja zostanie wdroŜona w I kwartale 2010 r.

•

Wprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i Beneficjentów z zakresu monitoringu i ewaluacji.
W najbliŜszym czasie bardzo duŜe znaczenie będzie miało szkolenie

z zakresu prawidłowego

formułowania rezultatów, wskaźników i metod badania oraz budowania wskaźników oddziaływania
– rekomendacja wdroŜona
•

Wypracowanie – w ramach strategii promocji – instrumentów i metod reagowania na sytuacje kryzysowe
– rekomendacja wdroŜona.

•

Prowadzenie monitoringu na temat dostępności wsparcia w ramach EFS na poziomie powiatów (białe
plamy) oraz zwiększenie roli animacji jako narzędzia interwencyjnego oraz promocji PO KL –
rekomendacja częściowo wdroŜona.

•

Upowszechnienie skutecznych mechanizmów komunikacji poziomej w ramach DEFS. Przykładowe
propozycje:

spotkania

kierowników

oddziałów,

opiekunów

projektów,

robocze

korzystanie

z ogólnodostępnych dla pracowników IP informacji na serwerze lub w intranecie zawierających notatki
słuŜbowe, wyjaśnienia z MRR, stanowiska IP w sprawach problematycznych (rozwiązanie na wzór
opracowania kwestii problemowych i wyjaśnień funkcjonujące na portalu Baza Wiedzy); opracowywanie
zagadnień kluczowych w formule projektowej (dot. dokumentacji konkursowej, Planów Działania, prac
KOP) – rekomendacja wdroŜona.
•

Wprowadzenie w ramach komunikacji pomiędzy IP – IP2 zasady komunikacji na tych samych poziomach
hierarchii słuŜbowej – rekomendacja wdroŜona.

•

Poprawa warunków lokalowych DEFS – mniej pracowników w jednym pokoju, wydzielenie miejsc
spotkań dla opiekunów projektów, zapewniających prowadzenie co najmniej dwóch spotkań równolegle
w warunkach umoŜliwiających swobodną rozmowę, rozdzielenie punktu informacyjnego PO KL i RPO
(obecne warunki praktycznie uniemoŜliwiają przyjmowanie więcej niŜ dwóch interesantów jednocześnie)
– rekomendacja wdroŜona.
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Większość z w/w rekomendacji została wdroŜona do końca 2009 roku, pozostałe rekomendacja zostaną
wdroŜone w I półroczu 2010 r.
W okresie objętym sprawozdaniem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 12 listopada 2009 r. przesłał zaproszenie
do złoŜenia oferty wstępnej dla badania ewaluacyjnego pt. Ocena poziomu realizacji wskaźników w ramach
Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim”. Zapytanie zostało wysłane do 3 wykonawców, którzy
prowadzili badania dotyczące wskaźników. Termin złoŜenia oferty przewidziany był do dnia 27 listopada 2009 r.
Badanie nie zostało wykonane ze względu na nie złoŜenie oferty przez Ŝadnego ze wskazanych powyŜej
Wykonawców. Postępowanie zostało uniewaŜnione.
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił w sierpniu 2009 r. postępowanie w trybie negocjacji
z ogłoszeniem na przeprowadzenie badani ewaluacyjnego p.t. „Ocena wdraŜania PO KL w kontekście
ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”. Zaproszenie do złoŜenia
oferty wstępnej otrzymało 3 Wykonawców z najwyŜszą liczbą uzyskanych punktów, natomiast ofertę ostateczną
złoŜył tylko jeden Wykonawca. Wykonawcą badania została firma Agrotec Polska Sp. z o.o. Umowa została
podpisania w dniu 31 grudnia 2009 r. Koszt badania wynosi 68 930, 00 zł. Termin realizacji badania: I kwartał
2010 r. Celem badania jest Ocena wdraŜania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII
i IX w województwie lubelskim w podziale na dwa moduły:
Moduł 1
Ocena adekwatności i skuteczności proponowanego wsparcia w ramach Priorytetów VIII i IX PO KL
w województwie lubelskim w opinii pracodawców
Moduł 2
Ocena adekwatności i skuteczności proponowanego wsparcia w ramach Priorytetów VIII i IX w województwie
lubelskim w opinii uczestników projektów.

Badania ewaluacyjne na poziomie IP2
W I półroczu 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II
stopnia) zleciła wykonani badania ewaluacyjnego mającego na celu ocenę skuteczności i efektywności instytucji
uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Badanie przeprowadzane było w okresie 21.05.2009 r. – 19.06.2009 r. Celem głównym badania
była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VI i VII PO KL,
w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Cel główny badania obejmował trzy cele szczegółowe:
1. Ocena adekwatności wsparcia w ramach wdraŜania Priorytetu VI – pilotaŜ oraz Priorytetu VII POKL,
a potrzeby regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim.
2. Ocena procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej i współpracy przy wdraŜaniu PO KL.
3. Ocena przebiegu procesów wdraŜania PO KL w ramach konkursu pilotaŜowego – Priorytet VI oraz wdraŜania
projektu systemowego w ramach Priorytetu VII.
Realizacja celu pierwszego wymagała przeprowadzenia badań w następujących obszarach:
• potrzeby regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy,
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• adekwatność ram i załoŜeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego
rynku pracy,
• adekwatność wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotaŜowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu
systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 do ram i załoŜeń określonych w PO KL,
• adekwatność wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotaŜowego 1/POKL/6.1.1/2007
oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku
pracy,
• główne kierunki wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów,
• źródła, z jakich najczęściej korzystają wnioskodawcy uzasadniając potrzebę realizacji projektu (w tym potrzeby
szkoleniowe i instytucjonalne).
Cel drugi badania odnosił się do następujących obszarów:
• komunikacja w ramach WOEFS (przepływ informacji pomiędzy Oddziałami w IP(2), kierownikami
a pracownikami i vice versa),
• komunikacja zewnętrzna WOEFS – inne wydziały WUP,
Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym
procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – Raport końcowy.
• komunikacja IP2 – IP – ROPS,
• komunikacja IP2 – IP – Beneficjenci – ROEFS,
• komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami.
Ocena skuteczności tych wszystkich kierunków komunikacji została zbadana w kontekście poniŜszych
elementów:
• zasoby ludzkie – ocena funkcjonalności systemu zarządzania zasobami ludzkimi w IP2 oraz innych podmiotach
zaangaŜowanych we wdraŜanie PO KL (komponent regionalny) w aspekcie realizowanych zadań;
• procedury – ocena adekwatności i skuteczności stosowanych procedur w procesie wdraŜania PO KL w regionie;
• kompetencje – np. wystarczające/niedostateczne kompetencje, pokrywanie się kompetencji, obszary nieobjęte
kompetencjami, nieprecyzyjnie przydzielone obszary kompetencji;
• zasady komunikacji formalnej, wyznaczone przez dokumenty i procedury;
• zasady komunikacji nieformalnej, funkcjonujące w praktyce.
Realizacja celu trzeciego badania wymagała odniesienia się do następujących kwestii:
• promocja PO KL w regionie (zasięg, odbiorcy, czytelność przekazu informacji, formy promocji):
– działania planowane IP2,
– udział przedstawicieli IP2 w spotkaniach zewnętrznych – lista działań promocyjnych;
• procedura konkursowa – od momentu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie
projektu (czytelność zapisów dla potencjalnych beneficjentów,
wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów, pracowników ROEFS, pracowników
WOEFS, terminowość procedur);
• wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt KonsultacyjnoInformacyjny w IP2, ROEFS, ROPS);
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• uŜyteczność informacji oferowanych przez WOEFS (w tym: aktualność, spójność, terminowość) adresowanych
do potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów) –
strona internetowa, biuletyny, udzielane odpowiedzi przez pracowników WOEFS.
Rekomendacje:
• Jedną z głównych rekomendacji wynikającą z przeprowadzonego badania jest stworzenie Obserwatorium
Rynku Pracy

jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego zwiększenie moŜliwości

stwierdzenia stopnia adekwatności dofinansowanych działań do potrzeb rynku pracy oraz poprawę skuteczności
wdraŜanych projektów termin wdroŜenia - do końca roku 2009). W projekcie Planu działania na 2010 r. załoŜono
realizację projektu systemowego WUP w ramach Poddziałania 6.1.2, w ramach którego zostanie stworzone
Obserwatorium Rynku Pracy.
• Włączenie do prac KOP merytorycznych pracowników ROPS w charakterze ekspertów w zakresie oceny
projektów Priorytetu VII – zgodnie z terminem wskazanym w treści raportu.
• Porozumienie ROPS i ROEFS w zakresie animowania inicjatyw związanych z projektami PPWOW –
wykorzystanie doświadczeń i zasobów kadrowych tego programu oraz uwzględnienie potencjału PPWOW
w przyszłorocznym Planie Działania np. poprzez wprowadzenie punktów w ramach kryteriów strategicznych
za kontynuację inicjatyw na rzecz integracji dofinansowanych wcześniej w ramach PPWOW – uwzględniono
w projekcie przyszłorocznego Planu Działania.
• Ustalenie zasad wymiany informacji i warunków współpracy pomiędzy pracownikami ROPS i WUP
zaangaŜowanymi w relację Priorytetu VII. Warunki te powinny równieŜ określać rolę ROEFS w realizacji tego
Priorytetu – zorganizowano i planuje się organizację w przyszłości spotkań (cyklicznie) kadry WUP i ROPS
w siedzibach obu stron.
• Stworzenie grupy roboczej obejmującej pracowników Oddziału WdraŜania Priorytetu VII WUP, doradców
ROPS oraz pracowników ROEFS. Jej zadaniem byłaby wymiana informacji uŜytecznych dla instytucji pomocy
społecznej – wdroŜono.
• Kontynuacja poprawy relacji, współpracy i wymiany informacji z IP (do końca realizacji POKL) –
rekomendacja zostanie wdroŜona poprzez opracowanie planu komunikacji dla działania VI i VII przy współpracy
z IP w ramach strategii informacyjnej POKL w województwie lubelskim (na 2010 rok);
• Stworzenie zasad przekazywania informacji wśród pracowników WO EFS WUP poprzez selekcję, skanowanie
i dystrybucję niezwłocznie po otrzymaniu np. z IP lub IZ. Ustanowienie serwera dostępnego dla pracowników
oddziałów wdroŜeniowych zawierającego wszystkie obowiązujące (i archiwalne) dokumenty związane
z wdraŜaniem PO KL – rekomendacja wdroŜona.
• W stosunku do rekomendacji: rozwaŜenie skrócenia ścieŜki decyzyjnej i pozostawienie jej jedynie do
najistotniejszych spraw (3 miesiące) oraz utrzymanie moŜliwie stałej kadry zajmującej się obsługą projektów oraz
sprofilowanie zadań pracowników (do końca realizacji POKL) IP2 od listopada 2009 r. wprowadziła nową
strukturę organizacyjną, w której m. in została skrócona ścieŜka decyzyjna oraz sprofilowao zadania
pracownikom.
• Zmiana zasad stosowania kryteriów strategicznych – mniej punktów w ramach kryterium; kryteria powinny się
teŜ wzajemnie wykluczać – wdroŜono (dla konkursów juŜ ogłoszonych).
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• Nawiązanie roboczej współpracy z KOP dla Priorytetu VIII i IX w regionie – planowane są działania zgodne
z proponowanymi w treści przedmiotowego raportu.
Prognoza Rady Ministrów na 2009 rok
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Planowana prognoza Rady Ministrów na 2009 rok odnosząca się do wydatków certyfikowanych do Komisji
Europejskiej wynosiła 115 468 754,54 PLN, zaś kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 124 990 163,62
PLN, czyli prognoza została zrealizowana 108,25%. Realizacja prognozy na poziomie wyŜszym niŜ załoŜony
wynika z faktu, iŜ zwiększono alokację na Działanie 6.1 w Planie Działania na 2009 r., jak równieŜ z szybszego
tempa (niŜ załoŜono) przekazywania zaliczek na rzecz beneficjentów, a co za tym idzie zwiekszenia liczby
zatwierdzonych wniosków o płatność i kwoty poświadczonych wydatków.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Planowana prognoza Rady Ministrów na 2009 rok odnosząca się do wydatków certyfikowanych do Komisji
Europejskiej wynosiła 32 401 571,31 PLN zaś kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 25 237 137,46 PLN
czyli prognoza została zrealizowana 77,89%. Niezrealizowanie prognozy na załoŜonym poziomie związane jest
z procedurą wyboru projektów jak równieŜ opóźnionym podpisywaniem umów. W konsekwencji nastąpiło
przesunięcie okresu realizacji projektów oraz późniejsze ich rozliczanie. Ponadto specyfika projektów w ramach
ekonomii społecznej w połączeniu z początkowym etapem nabywania umiejętności niezbędnych w procesie
aplikowania i rozliczania środków w ramach EFS stanowiły główne przyczyny w procesie zatwierdzania
wniosków o dofinansowanie jak równieŜ wniosków o płatność.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Planowana prognoza Rady Ministrów na 2009 rok odnosząca się do wydatków certyfikowanych do Komisji
Europejskiej wynosiła 22 068 014,42 PLN. W związku ze zwiększeniem alokacji na konkursy ogłoszone w 2009
roku (2/POKL/8.1.2/2009, 4/POKL/8.1.2/2009) oraz zwiększonym poziomem kontraktacji cel został osiągnięty
z nadwyŜką i wyniósł 39 561 431,98 PLN, co stanowi 179,27%.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Planowana prognoza Rady Ministrów na 2009 rok odnosząca się do wydatków certyfikowanych do Komisji
Europejskie wynosiła 14 920 865,22 PLN. W związku z przyspieszeniem wydatków w 2009 r. oraz zwiększonym
poziomem kontraktacji wynikającymi z większego zainteresowania ogłaszanymi konkursami cel został osiągnięty
ponad przewidywaną wartość. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 20 296 636,98 PLN,
co stanowiło 136,03% wydatków prognozowanych.
Projekty konkursowe
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowejw regionie
W 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie trwała ocena merytoryczna projektów złoŜonych
w odpowiedzi na 3 konkursy ogłoszone w 2009 r. oraz kontynuowano ocenę wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkursy ogłoszone w 2008 r.
24 czerwca 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/2009 w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1.
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Konkurs 1/POKL/6.1.1/2009. zgodnie z Planem działania na 2009 r. powinien zostać ogłoszony w III kwartale
2009 r. na łączną kwotę alokacji 15 000 000 zł. W odpowiedzi na podwyŜszone zapotrzebowanie na wsparcie dla
osób i instytucji bezpośrednio dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego został on
ogłoszony w II kwartale 2009 r. a dostępna na konkurs alokacja została zwiększona do 25 000 000,00zł
(z zabezpieczeniem 5% alokacji na procedurę odwoławczą). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 195 wniosków
na łączną kwotę 146 693 319,67 zł, w tym 159 wniosków wpłynęło na I rundę konkursową oraz 36 na II rundę
konkursową. W związku z tym, iŜ łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektów złoŜonych
w odpowiedzi na konkurs znacznie przekroczyła dostępną na konkurs alokację WUP w Lublinie zawiesił z dniem
21 lipca 2009 r. nabór wniosków na ww. konkurs. W wyniku pozytywnej oceny formalnej do oceny
merytorycznej na posiedzenia KOP w ramach 2 rund konkursowych oraz 1 rundy na której oceniano wnioski
skierowane do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego trafiło 111 wniosków
o dofinansowanie na łączną kwotę 90 306 049,07 zł. (90 na I rundę konkursową, 17 na II rundę konkursową
i 4 na rundę „poprotestową”). Posiedzenie KOP w ramach I rundy konkursowej odbywało się w dniach
07.08.2009 r. – 03.09.2009 r. Dnia 9 września 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową w ramach I rundy
konkursowej konkursu otwartego 1/POKL/6.1.1/2009. Spośród wniosków złoŜonych na I rundę konkursową
90 wniosków spełniło wymogi formalne (w tym 15 wniosków o charakterze badawczym bądź informacyjnopromocyjnym) i zostało przekazanych do oceny merytorycznej a 67 wniosków odrzucono na etapie oceny
formalnej (z czego 3, w terminie późniejszym) zostały przekazane do oceny merytorycznej w wyniku
pozytywnego rozpatrzenia protestu od oceny formalnej, 2 wnioski zaś zostały wycofane przez Wnioskodawców.
W wyniku prac Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursowej:
• 54 wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone (uzykały wymaganą minimalną liczę punktów),
• 36 wniosków zostało negatywne rozpatrzonych (w tym 23 nie uzyskało minimalnej liczby punktów, 1 nie
spełniał wymogu zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, 11 nie było zgodnych z właściwymi
politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównowaŜonego rozwojustandard minimum) oraz 1 został skierowany do ponownej oceny formalnej).
Posiedzenie KOP w ramach II rundy konkursowej odbywało się w dniach 21.08.2009 r. – 17.09.2009 r. Dnia 29
września 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową w ramach II rundy konkursowej konkursu otwartego
1/POKL/6.1.1/2009. Spośród 36 wniosków złoŜonych na II rundę konkursową 17 wniosków spełniło wymogi
formalne (w tym 7 wniosków o charakterze badawczym bądź informacyjno - promocyjnym) i zostało
przekazanych do oceny merytorycznej a 19 wniosków odrzucono na etapie oceny formalnej (z czego 1,
w terminie późniejszym) został przekazany do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu
od oceny formalnej. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursowej:
• 9 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych (uzykały wymaganą minimalną liczę punktów),
• 8 wniosków zostało negatywne rozpatrzonych (w tym 5 nie uzyskało minimalnej liczby punktów, 3 nie były
zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją
zrównowaŜonego rozwoju- standard minimum).
Ponadto w ramach ww. konkursu, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów przez IOK, do oceny
merytorycznej zostało skierowanych 7 wniosków o dofinansowanie projektu w tym 4 w wyniku pozytywnego
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rozpatrzenia protestu od oceny formalnej i 3 w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w wyniku oceny
merytorycznej. Posiedzenie KOP oceniającej wnioski skierowane do ponownej oceny w wyniku pozytywnego
rozpatrzenia środka odwoławczego odbywało się w dniach 05.11.2009 r. – 03.12.2009 r. Dnia 8 grudnia 2009 r.
ZWL zatwierdził listę rankingową wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnego
rozpatrzenia środka odwoławczego. W wyniku prac KOP - 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 3 wnioski
zostały ocenione negatywne (2 nie uzyskały minimalnej liczby punktów zaś 1 nie był zgodny z właściwymi
politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcja zrównowaŜonego rozwojustandard minimum).
W I półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs otwarty
1/POKL/6.1.1/2008. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 207 wniosków, z czego 93 wnioski spełniło wymogi
formalne i zostało skierowanych do oceny merytorycznej w tym 2 wnioski po uwzględnieniu protestu
od wyników oceny formalnej. 101 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej a 13 wniosków
zostało wycofanych przez Wnioskodawców. W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1
zatwierdzono do realizacji 73 wnioski o dofinansowanie na kwotę 64 066 693,35 zł. zaś narastająco od początku
realizacji programu zatwierdzono łącznie 131 wniosków o dofinansowanie na kwotę 114 614 155,43 zł.
W ramach konkursu 1/POKL/6.1.1/2009 negocjacje zostały podjęte z 29 Wnioskodawcami (w tym 1 w wyniku
pozytywnego rozpatrzenia protestu) pozostałych 38 wniosków nie uzyskało dofinansowania z powodu braku
środków. Alokacja dostępna na konkurs - 25 000 000,00 zł (w tym kwota przeznaczona na procedurę
odwoławczą) pozwoli na podpisanie 29 umów o dofinansowanie w bieŜącym okresie sprawozdawczym podpisano
22 umowy na kwotę 18 381 533,19 zł. Łączna kwota podpisanych umów stanowi 73,53 % dostępnej na konkurs
alokacji (z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na procedurę odwoławczą).
W ramach konlursu 1/POKL/6.1.1/2008 negocjacje zostały podjęte z 26 Wnioskodawcami, zaś pozostałych 20
projektów nie uzyskało dofinansowania z powodu braku środków. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła prace
18.09.2008 zaś zakończyła prace 09.01.2009 r. Dnia 27.01.2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową wniosków.
Do dofinansowania wyłonionych zostało 46 wniosków (47 nie uzyskało 60 punktów ogółem i min. 60%
w poszczególnych punktach oceny merytorycznej). Alokacja dostępna na konkurs (20 100 000,00 zł) pozwoliła
na podpisanie 26 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 19 992 168,71 zł. Łączna kwota podpisanych
umów stanowi 99,46 % dostępnej na konkurs alokacji.
We wrześniu 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2009 w ramach Działania 6.1, Poddziałanie
6.1.2. Alokacja na konkurs wynosi 4 665 000,00 zł, w ramach której została utworzona 5 % rezerwa finansowa
na procedurę odwoławczą. Środki niewykorzystane z ww. rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie
kolejnych wniosków z listy rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. Źródła
finansowania obejmują równieŜ wkład własny (JST szczebla regionalnego, JST szczebla lokalnego oraz Fundusz
Pracy) w wysokości do 15 %. Nabór wniosków trwał od 15.09.2009 r. do 31.12.2009 r. W odpowiedzi na konkurs
wpłynęło 28 wniosków na kwotę ogółem 6 545 148,65 zł, Do końca 2009 r. nadal trwała ocena ormalna
wniosków a takŜe rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków skierowanych do oceny w ramach 4 rund
konkursowych, z czego

w 2009 r. ZWL zatwierdził listy rankingowe z 2 rund konkursowych jednakŜe wnioski

te zostaną wykazane jako „Zatwierdzone” w kolejnym okresie sprawozdawczym. Do oceny podczas I rundy
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konkursowej, trwającej w okresie 06.11.2009 r. – 03.12.2009 r. zostały skierowane 3 wnioski o dofinansowanie,
które w wyniku prac Komisji Oceny Projektów zostały pozytywnie rozpatrzone. Po zatwierdzeniu listy
rankingowej IOK, na prośbę Wnioskodawcy, wycofała 1 wniosek z dalszej procedury wyboru. Listę rankingową
ZWL zatwierdził 8.12.2009 r.
Na II rundę konkursową trwającą od 23.11.2009 r.do 15.12.2009 r. wpłynęły 2 wnioski spełniające wymogi
formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Podczas trwania posiedzenia KOP, na prośbę
Wnioskodawcy, z oceny merytorycznej wycofano 1 wniosek w wyniku czego pozytywną ocenę merytoryczną
uzyskał tylko 1 wniosek o dofinansowanie zatwierdzony do realizacji przez ZWL 22 grudnia 2009 r. W 2009 r.
rozpoczęły się równieŜ III (trwająca w okresie 09.12.2009 r.– 07.01.2010 r.) oraz IV runda konkursowa (trwająca
w okresie 23.12.2009 r.– 20.01.2010 r.) runda konkursowa, jednakŜe wyniki oceny w ramach tych rund zostaną
wykazane w kolejnym sprawozdaniu. W 2009 r. - 18 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4 282 976,53 zł
zostało pozytywnie zweryfikowanych formalnie zaś od początku realizacji programu 40 wniosków na kwotę
11 174 667,75 zł. W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.2 nie zatwierdzono Ŝadnego
wniosku o dofinansowanie zaś narastająco od początku realizacji programu zatwierdzono łącznie 22 wnioski
o dofinansowanie na kwotę 6 891 691,22 zł. kwoty ogółem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 (z uwzględnieniem projektów systemowych)
zatwierdzono 92 wnioski o dofinansowania na kwotę 159 625 886,76 zł zas od początku realizacji programu 193
wnioski na kwotę 294 718 520,52 zł.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2009 w ramach Działania 6.2 został ogłoszony przez IW (IP2) w dniu 16 lutego
2009 roku. Kwota alokacji na realizację projektów wyłonionych do realizacji wynosiła 25 000 000,00 zł, w tym
5% rezerwa na ewentualną procedurę odwoławczą w wysokości 1 250 000,00 zł. W ramach prowadzonego
naboru wniosków Wnioskodawcy złoŜyli 72 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę
101 614 401,89 zł, z których 43 wnioski pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostały one skierowane do oceny
merytorycznej, 23 wnioski zostały odrzucone, 6 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców. Z dniem
31 marca 2009 roku IW (IP 2) zawiesiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, poniewaŜ kwota
wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2009 przekroczyła 200 % wartości
dostępnej na konkurs alokacji. W związku z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego odczuwalnego
na rynku pracy w województwie lubelskim Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 2 czerwca zatwierdził
zmiany w Dokumentacji Konkursowej nr 1/POKL/6.2/2009, zwiększając kwotę środków przeznaczonych
na dofinansowanie konkursu ogółem do 35 000 000,00 zł., w tym, 5 % rezerwy finansowej na procedurę
odwoławczą w wysokości 1 750 000,00 zł. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 31 marca
2009 roku. KOP zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złoŜonych w ramach konkursu otwartego
nr 1/POKL/6.2/2009 w dniu 1 czerwca 2009r. natomiast Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2009 r. zatwierdził Listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej. W wyniku prac
Komisji Oceny Projektów 42 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 1 wniosek został negatywnie rozpatrzony (nie
uzyskał minimalnej liczby punktów). W bieŜącym okresie sprawozdawczym jak równieŜ narastająco od początku
realizacji programu w ramach Działania 6.2 zatwierdzono do realizacji 38 wniosków o dofinansowanie na kwotę
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60 254 588,24 zł. W ramach konkursu 1/POKL/6.2/2009 negocjacje zostały podjęte z 17 Wnioskodawcami,
z którymi podpisano umowy o dofinansowanie. W wyniku negocjacji pozostała do zakontraktowania kwota
pozwalająca podjąć negocjacje z Wnioskodawcami znajdującymi się na 2 kolejnych miejscach listy rankingowej.
Ostatecznie w wyniku konkursu 1/POKL/6.2/2009, do końca okresu sprawozdawczego podpisano 18 umów
o dofinansowanie. Pozostałe 8 umów zostało podpisanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/6.2/2008.
W ramach Działania 6.2 Beneficjentom wypłacaono 793 757,37 PLN w ramach pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis jako pomoc publiczna oraz pomoc de minimis udzialana na rzecz MŚP przez instytucje pełniące rolę
pośredników (cała kwota została wypłacona na rzecz mikroprzedsiębiorców).
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnosci zawodowej na obszarach
wiejskich
W 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie trwała ocena merytoryczna projektów złoŜonych
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 r. oraz kontynuowano ocenę wniosków złoŜonych w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony w 2008 r. We wrześniu 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/6.3/2009 w ramach
Działania 6.3. Ogłoszenie tego konkursu załoŜono w Planie działania na II kwartał 2009 r. Odstępstwa od Planu
działania są odpowiedzią na podwyŜszone zapotrzebowanie na wsparcie dla osób i instytucji bezpośrednio
dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000,00 zł.
W ramach kwoty ogółem zostanie utworzona 5 % rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą. Środki
niewykorzystane z ww. rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kolejnych wniosków z listy
rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. Nabór wniosków trwał od 15.09.2009 r.
do 31.12.2009 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 118 wniosków na kwotę ogółem 5 816 799,18 zł. W
wyniku pozytywnej oceny formalnej do oceny merytorycznej na posiedzenia KOP w ramach kolejnych rund
konkursowych trafiło 61 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 996 227,46 zł. ( 20 na I rundę
konkursową, 16 na II rundę konkursową, 12 na III rundę konkursową, 5 na IV rundę oraz 7 na V rundę
konkursową + 1 wniosek po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny formalnej na V rundę). Do końca 2009
r. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków skierowanych do oceny w ramach 4 rund konkursowych, z czego
w 2009 r. ZWL zatwierdził listy rankingowe z 2 rund konkursowych jednakŜe szczegółowe informacje na temat
wyników konkursu zostaną wykazane w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Spośród 33 wniosków złoŜonych na I rundę konkursową 20 wniosków spełniło wymogi formalne i zostało
przekazanych do oceny merytorycznej a 12 wniosków odrzucono na etapie oceny formalnej, 1 wniosek został
wycofany przez Wnioskodawcę.
W wyniku prac Komisji Oceny Projektów trwającej od 04.11.2009 r. do 02.12.2009r:
• 9 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych
• 11 wniosków zostało negatywne rozpatrzonych (w tym 5 nie uzyskało minimalnej liczby punktów, 6 nie były
zgodnych z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją
zrównowaŜonego rozwoju- standard minimum).
Lista rankingowa z I rundy konkursowej została zatwierdzona przez ZWL 8 grudnia 2009 r.
Spośród 24 wniosków złoŜonych na II rundę konkursową 16 wniosków spełniło wymogi formalne i zostało
przekazanych do oceny merytorycznej a 8 wniosków odrzucono na etapie oceny formalnej.

23

W wyniku prac Komisji Oceny Projektów trwającej w okresie 19.11.2009 r. – 16.12.2009 r:
• 12 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych
• 3 wnioski zostały negatywnie rozpatrzone (nie uzyskały minimalnej liczby punktów)
• 1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej
Lista rankingowa zatwierdzająca wyniki II rundy konkursowej została zaakceptowana przez ZWL 29 grudnia
2009 r.
W 2009 r. rozpoczęły się równieŜ III runda konkursowa (trwająca w okresie 04.12.2009 r. – 04.01.2010 r.),
na której do oceny merytorycznej skierowano 12 wniosków o dofinansowanie oraz IV (trwająca w okresie
22.12.2009 r.– 20.01.2010 r.) runda konkursowa, w ramach której na KOP przekazano 5 wnioskow
o dofinansowanie. Wyniki oceny w ramach tych rund zostaną wykazane w kolejnym sprawozdaniu.
W I półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs otwarty
1/POKL/6.3/2008. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 109 wniosków o dofinansowanie projektu z czego do
oceny merytorycznej skierowano 49 wniosków. 57 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej zaś
3 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców. Komisja Oceny Projektów rozpoczęła prace 29.09.2008 r.
zaś zakończyła prace 24.02.2009 r. Dnia 03.03.2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową wniosków.
Do dofinansowania wyłonionych zostało 25 wniosków (24 nie uzyskało 60 punktów ogółem i min. 60%
w poszczególnych punktach oceny merytorycznej). W bieŜącym okresie sprawozdawczym jak równieŜ w ujęciu
narastającym w ramach Działania 6.3 zatwierdzono do realizacji 25 wniosków o dofinansowanie na kwotę
1 235 518,56 zł.
W ramach konkursu 1/POKL/6.3/2008 podjęto negocjacje z 18 Wnioskodawcami, w wyniku których odstąpiono
od podpisania 1 umowy ze względu na fakt nie dostarczenia przez Wnioskodawcę wymaganych załączników,
co spowodowało zwolnienie kwoty alokacji i podjęcie negocjacji z kolejnym Wnioskodawcą. 6 projektów,
ze względu na ograniczoną ilość środków, nie uzyskało dofinansowania. Alokacja dostępna na konkurs ogłoszony
w 2009 r. (1 500 000,00 zł) pozwoli na podpisanie ok. 30 umów, zaś alokacja dostępna na konkurs ogłoszony
w 2008 r. (950 000,00 zł.) pozwoliła na podpisanie 18 umów o dofinansowanie projektu na kwotę 871 650,79 zł.
Do końca okresu sprawozdaczego nie wszystkie wnioski po ocenie formalnej zostały wprowadzone do KSI
(SIMIK 07-13) z uwagi na fakt, iŜ na koniec roku skumulowały się działania wynikające z oceny formalnej
wniosków napływających w odpowiedzi na konkurs (koniec naboru 31.12.2009) a takŜe proces oceny
dokumentow wymaganych do podpisania umowy składanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1, jednakŜe
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w celu poprawy funkcjonowania Instytucji WdraŜającej (Instytucji
Pośredniczącej II stopnia) zmienił od listopada b.r strukturę organizacyjną.
Projekty innowacyjne
30 grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.4/2009
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, PROJEKTY
INNOWACYJNE TESTUJĄCE, TEMAT: Działania słuŜące wydłuŜaniu aktywności zawodowej. W ramach
ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Temat
„Działania słuŜące wydłuŜaniu aktywności zawodowej”, którego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności
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społecznej w obszarze bezrobocia poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne
z celami Priorytetu VI PO KL. Nabór wniosków odbywać się będzie w okresie od 20.01.2010 r do 18.02.2010 r.
Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4 000 000,00 zł.
(w tym 15 % rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 600 000,00 zł). Z uwagi na termin rozpoczęcia
naboru przypadający na 20 stycznia 2010 r. do IOK nie wpłynął Ŝaden wniosek o dofinansowanie w ramach tego
konkursu.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie trwała ocena merytoryczna projektów

złoŜonych

w odpowiedzi na 3 konkursy ogłoszone w 2009 r. oraz kontynuowano ocenę wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkursy ogłoszone w 2008 r.
Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
16 lutego 2009 r. - zgodnie z Planem Działania na 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2009
w ramach Poddziałania 7.2.1 na łączną kwotę alokacji 20 000 000,00 zł. Dostępna na konkurs alokacja została
zwiększona do 30 000 000,00 zł (z zabezpieczeniem 5 % alokacji na procedurę odwoławczą). W odpowiedzi
na konkurs wpłynęło 168 wniosków na łączną kwotę 98 161 649,80 zł. W związku z tym, iŜ łączna wartość
wnioskowanego dofinansowania projektów złoŜonych w odpowiedzi na konkurs znacznie przekroczyła dostępną
na konkurs alokację WUP w Lublinie zawiesił z dniem 27 marca 2009 r. nabór wniosków na ww. konkurs.
W wyniku pozytywnej oceny formalnej do oceny merytorycznej na posiedzenia KOP w ramach Poddziałania
7.2.1 trafiło 90 wniosków o dofinansowanie na kwotę 49 903 683,21 zł. Posiedzenie KOP w ramach Podziałania
7.2.1 odbywało się w dniach 31.03.2009 r. – 25.06.2009 r. Dnia 30 czerwca 2009 r. ZWL zatwierdził listę
rankingową dla konkursu otwartego 1/POKL/7.2.1/2009. Spośród wniosków złoŜonych na konkurs
1/POKL/7.2.1/2009 - 90 wniosków spełniło wymogi formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej, a
78 wniosków odrzucono na etapie oceny formalnej.
W wyniku prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 1/POKL/7.2.1/2009:
• 58 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych
• 32 wnioski zostało negatywne rozpatrzonych (nie wystąpił przypadek odrzucenia wniosku ze względu
na brak spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz zwrotu wniosku do ponownej oceny formalnej, Ŝaden
z Beneficjentów, których projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach ww. konkursu nie
wycofał wniosku na etapie oceny merytorycznej). Negocjacje zostały podjęte z 49 Wnioskodawcami, pozostałych
9 wniosków nie uzyskało dofinansowania z powodu braku środków. Alokacja dostępna na konkurs 30 000 000,00
zł (w tym kwota przeznaczona na procedurę odwoławczą) pozwoliła na podpisanie 44 umowy o dofinansowanie
na łączną kwotę 23 066 808,06zł. Łączna kwota podpisanych umów stanowi 76,89 % dostępnej na konkurs
alokacji (z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na procedurę odwoławczą). Ponadto w ramach ww. konkursu,
Ŝaden wniosek nie został skierowany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 zatwierdzono do realizacji 75 wniosków
o dofinansowanie na kwotę 40 512 745,77 zł., zaś narastająco od początku realizacji programu zatwierdzono
łącznie 80 wniosków o dofinansowanie na kwotę 49 925 554,26 zł. Zgodnie KSI SIMIK 07-13 ze statusem
„Zatwierdzony” w bieŜącym okresie sprawozdawczym wykazano 75 wniosków o dofinansowanie. Liczba
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ta wynika z zatwierdzonych przez ZWL list rankingowych wskazujacych wnioski wyłonione do dofinansowania
(te które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów). Z uwagi na wielkość alokacji przeznaczonej na dany
konkurs oraz czas trwania negocjacji a takŜe czas weryfikacji załączników do umów o dofinansowanie
składanych przez Beneficjentów liczba ta nie jest toŜsama z liczbą podpisanych w danym okresie umów
o dofinansowanie projektu.
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Dnia 30 czerwca 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2009 w ramach Działania 7.2, Poddziałanie
7.2.2. Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł, w ramach której została utworzona 5 % rezerwa finansowa
na procedurę odwoławczą. Środki niewykorzystane z ww. rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie
kolejnych wniosków z listy rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. W okresie
sprawozdawczym w odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
na kwotę 67 710 681,26 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 69 wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu na łączna kwotę 45 134 981,60 zł, (w tym 16 wniosków na I rundę, 5 wniosków na II rundę, 23 wnioski
na III rundę, 8 wniosków na IV rundę, 4 wnioski na V rundę, 3 wnioski na VI rundę, 3 wnioski na VII rundę,
2 wnioski na VIII rundę, 2 wnioski na IX rundę).
W ramach ww. konkursu w okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Komisji Oceny Projektów.
Posiedzenie KOP w ramach I rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach 21.08.2009
r.- 17.09.2009. Dnia 22 września 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
- 9 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
- 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
- 8 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych,
- 1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej.
Posiedzenie KOP w ramach II rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach 04.09.2009
r. - 01.10.2009. Dnia 13 października 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
- 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
- 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
- 3 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach III rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach 18.09.2009
r. - 15.10.2009 r. Dnia 30 października 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-5 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
- 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
-10 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach IV rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach w dniach
02.10.2009 r.- 29.10.2009. Dnia 10 listopada 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
- 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
-3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
-5 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach V rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach w dniach
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29.10.2009 r. – 26.11.2009. Dnia 8 grudnia 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
- 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
- 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,
- 2 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach VI rundy konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.2 odbyło się w dniach w dniach
13.11.2009 r. – 10.12.2009. Dnia 15 grudnia 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
- 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
-1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,
-1 wniosek nie spełnił kryteriów horyzontalnych.
W ramach VI rundy konkursowej w wyniku prac KOP 1 wniosek (oceniony w wyniku pozytywnego rozpatrzenia
protestu dotyczącego oceny merytorycznej) nie spełnił kryteriów horyzontalnych. W ramach ww. rund, Ŝaden
wniosek nie został skierowany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
W 2009 r. rozpoczęły się równieŜ rundy VII (trwająca w dniach 01.12.2009 r. –29.12.2009) oraz runda VIII
(trwająca w dniach 17.12.2009 r. –15.01.2010). JednakŜe wyniki oceny w ramach tych rund zostaną wykazane
w kolejnym sprawozdaniu.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 zatwierdzono do realizacji 19 umów
o dofinansowanie na kwotę 10 493 682,48 zł, zaś narastająco od początku realizacji programu zatwierdzono
łącznie 33 wnioski o dofinansowanie na kwotę 22 735 514,85 zł.
Z uwagi na fakt, iŜ na koniec roku skumulowały się działania wynikające z oceny formalnej wniosków
napływających na trwające do końca bieŜącego roku konkursy w ramach Poddziałania 7.2.2 nie wszystkie
wnioski zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13, w związku z tym występuje rozbieŜnośc pomiędzy liczbą
wniosków zatwierdzonych przez KOP (63), a rzeczywistą liczbą wniosków przekazanych na Komisję Oceny
Projektów (69). W związku z powyŜszym szczegółowe informacje na temat ww. projektów zostaną przekazane
w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Dnia 30 czerwca 2009 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2009 w ramach Działania 7.3. Alokacja
na konkurs wynosi 7 000 000,00 zł, w ramach której została utworzona 5 % rezerwa finansowa na procedurę
odwoławczą. Środki niewykorzystane z ww. rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kolejnych
wniosków z listy rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej.W okresie
sprawozdawczym w odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło 348 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na
kwotę 17 130 945,32 zł, pozytywną ocenę formalną przeszło 157 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
na łączna kwotę 7 744 709,13 zł., (w tym 41 wniosków na I rundę, 27 wniosków na II rundę, 28 wniosków na III
rundę, 10 wniosków na IV rundę, 7 wniosków na V rundę, 5 wniosków na VI rundę, 10 wniosków na VII rundę,
6 wniosków na VIII rundę, 23 wnioski na IX rundę).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym łącznie do IOK wpłynęło 157 wniosków poprawnych formalnie na kwotę
7 744 709,13 zł. W ramach ww. konkursu w okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Komisji Oceny
Projektów. Posiedzenie KOP w ramach I rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach
18.08.2009 r.- 14.09.2009. Dnia 22 września 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
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-7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
-6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie,
-25 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych,
-2 wnioski zostały przekazane do ponownej oceny formalnej.
Posiedzenie KOP w ramach II rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 02.09.2009 r. 29.09.2009. Dnia 13 października 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
-10 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie,
-10 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych,
-1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej.
Posiedzenie KOP w ramach III rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 16.09.2009 r. 13.10.2009. Dnia 20 października 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-10 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
-8 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie,
-9 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych,
-1 wniosek został przekazany do ponownej oceny formalnej.
Posiedzenie KOP w ramach IV rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 01.10.2009 r. 28.10.2009. Dnia 10 listopada 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,
-2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
- 4 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach V rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 15.10.2009 r. 12.11.2009. Dnia 24 listopada 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
-1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,
-2 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
Posiedzenie KOP w ramach VI rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 29.10.2009 r. 26.11.2009. Dnia 8 grudnia 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
-1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,
- 2 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
W ramach VI rundy konkursowej w wyniku prac KOP 1 wniosek (oceniony w wyniku pozytywnego rozpatrzenia
protestu

dotyczącego

oceny

merytorycznej)

został

skierowany

do

dofinansowania

w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
Posiedzenie KOP w ramach VII rundy konkursowej w ramach Działania 7.3 odbyło się w dniach 18.11.2009 r. 15.12.2009. Dnia 29 grudnia 2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową z czego:
-3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
-3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,
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-2 wnioski nie spełniły kryteriów horyzontalnych.
W 2009 r. rozpoczęły się równieŜ rundy VIII (trwająca w dniach 04.12.2009 r.- 04.01.2010) oraz runda IX
(trwająca w dniach 18.12.2009 r. –18.01.2010). JednakŜe wyniki oceny w ramach tych rund zostaną wykazane w
kolejnym sprawozdaniu.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 zatwierdzono do realizacji 52 wnioski o
dofinansowanie na kwotę 2 548 815,55 zł, zaś narastająco od początku realizacji programu zatwierdzono łącznie
52 wnioski o dofinansowanie na kwotę 2 548 815,55 zł.
Do końca okresu sprawozdawczego nie wszystkie wnioski po ocenie formalnej zostały wprowadzone do KSI
SIMIK 07-13 z uwagi na fakt, iŜ na koniec roku skumulowały się działania wynikające z oceny formalnej
wniosków napływających na trwające do końca bieŜącego roku konkursy, a takŜe proces oceny dokumentów
wymaganych do podpisania umów składanych przez beneficjentów w ramach Poddziałania 7.2.2 i Działania 7.3.
W związku z powyŜszym szczegółowe informacje na temat wyników konkursu zostaną wykazane w kolejnym
okresie sprawozdawczym. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w celu poprawy funkcjonowania Instytucji
WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zmienił od listopada bieŜącego roku strukturę organizacyjną.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przdsiębiorstw w regionie
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 ogłoszono 3 konkursy w I, II i IV kwartale.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
W
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sprawozdawczym
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Poddziałania

8.1.1
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konkurs
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nr 1/POKL/8.1.1/2009 w dniu 15 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu
06.03.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 50 000 000,00 PLN. Liczba złoŜonych wniosków 294 o wartości 181 820 536,09 PLN, co stanowi 363,64% dostępnej alokacji, 228 wniosków o wartości
144 278 712,69 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną.86 wniosków o wartości 52 710 769,99 PLN przeszło
pozytywną ocenę merytoryczną. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Instytucję Zarządzającą odwołania
złoŜonego przez Wnioskodawcę od oceny formalnej, wniosek na kwotę 847 822,54 PLN uznano jako poprawny
pod względem formalnym i skierowano do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej wniosek został
rozpatrzony negatywnie. Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. do 27.04.2009 r. oraz
od 06.04.2009 r. do 04.05.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 149 wniosków
o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 54 wnioski, które skierowano do dofinansowania i negocjacji. Spośród
95 negatywnie ocenionych wniosków, 79 wniosków nie spełniło minimum punktowego, 1 wniosek został
wycofany przez wnioskodawcę, 12 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych, a 3 wnioski przekazano
do ponownej oceny formalnej. Podczas II posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 78 wniosków.
Pozytywnie oceniono 32 wnioski o dofinansowanie, spośród których zakwalifikowano do dofinansowania
i skierowano do negocjacji 25 wniosków, natomiast 7 wniosków nie przyjęto do dofinansowania z powodu braku
środków. Negatywnie oceniono 46 wniosków, z czego 36 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego,
9 wniosków odrzucono z powodu nie spełniania kryteriów horyzontalnych, 1 wniosek został wycofany na
ponowną ocenę formalną.
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W ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2009 zostały podpisane 3 umowy na realizację projektów obejmujących
pomoc publiczną, gdzie Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów udzielających pomocy publicznej.
Łączna kwota 3 podpisanych umów to 1 512 914,76 PLN, w tym kwota dofinansowania 1 183 599,76 PLN.
Pomoc na szkolenia zostanie udzielona w 3 projektach. W ramach wyŜej wymienionych projektów
91 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem, w tym przedsiębiorstwa w ramach projektów zamkniętych gdzie
Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. W okresie sprawozdawczym zostało złoŜonych 2 wnioski o płatność
o łącznej wartości 181 340,87 PLN w zakresie pomocy publicznej.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2009 zostało podpisanych ogółem
86 umów na łączną kwotę 49 576 000,00 PLN, w tym wkład własny 329 315,00 PLN. Termin ogłoszenia ww.
konkursu planowano na II kwartał 2009 roku, w związku ze zmianą poziomu wydatkowania środków do końca
września 2009 roku konkurs został ogłoszony w I kwartale okresu sprawozdawczego (15.02.2009r.).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania
wpłynęło 496 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 329 060 194,20 PLN, pozytywną ocenę
formalną przeszły 402 wnioski na łączna kwotę 278 957 042,74 PLN. W bieŜącym okresie sprawozdawczym
prace Komisji Oceny Projektów trwały od 04.02.2009 r. do 27.02.2009 r. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia
protestów od wyników oceny merytorycznej KOP ponownie oceniła 13 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie
rozpatrzono 10 wniosków, z czego 3 zostały skierowane do dofinansowania i negocjacji, 7 wniosków nie przyjęto
do dofinansowania z powodu wyczerpania dostępnej alokacji. 3 wnioski oceniono negatywnie – 2 wnioski nie
uzyskały wymaganego minimum punktowego, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na zwolnienie
środków finansowych i moŜliwości dofinansowania wniosku z listy rankingowej.
W ramach konkursu nr 3/POKL/8.1.1/2008 pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 170 wniosków o wartości
120 204 836,55 PLN. W ramach konkursu 3/POKL/8.1.1/2008 w styczniu 2009 r. zostało wprowadzonych do KSI
SIMIK 07-13

- 3 umowy podpisane w dniu 31.12.2008 r. na realizację projektów obejmujących pomoc

publiczną. Beneficjenci ww. są jednocześnie Beneficjentami pomocy publicznej. W ramach wyŜej wymienionego
konkursu zostało podpisanych 10 umów na realizację projektów obejmujących pomoc publiczną, gdzie
Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów udzielających pomocy publicznej. Łączna kwota
13 podpisanych umów to 6 978 142,09 PLN, w tym kwota dofinansowania 5 872 896,44 PLN. Pomoc
na szkolenia zostanie udzielona w 13 projektach, pomoc na usługi doradcze w 1 projekcie, w 3 projektach
występuje pomoc de minimis w ramach cross- finansingu. W ramach wyŜej wymienionych projektów
989 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem, w tym przedsiębiorstwa w ramach projektów zamkniętych
gdzie Beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy. W okresie sprawozdawczym zostało złoŜonych
37 wniosków o płatność o łącznej wartości 3 068 289,76 PLN w zakresie pomocy publicznej.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach konkursu 3/POKL/8.1.1/2008 zostało podpisanych 75 umów
na kwotę 39 106 000,00PLN, w tym wkład własny 1 102 245,64 PLN.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
W okresie sprawozdawczym trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs
ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 4/POKL/8.1.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęło
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160 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w tym 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej.
Spośród 159 wniosków o dofinansowanie na kwotę 95 841 689,29 PLN, 130 wniosków spełniło wymogi
formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej(w tym 2 wnioski zostały przekazane do oceny
merytorycznej po uwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej). Na etapie oceny formalnej odrzucono
30 wniosków. Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 30.12.2008 r. do 23.02.2009 r. W trakcie prac KOP
oceniono 129 wniosków o dofinansowanie. Spośród 52 pozytywnie ocenionych wniosków, do dofinansowania
i negocjacji przekazano 17 wniosków natomiast pozostałych 35 wniosków nie przyjęto do dofinansowania
z powodu braku środków. Negatywnie oceniono 77 wniosków (71 – nie uzyskanie minimum punktowego, 3 – nie
spełnianie kryteriów horyzontalnych, 1 – zwrócenie do ponownej oceny formalnej, 2 wnioski wycofano przez
Wnioskodawców). W okresie od 11.03.2009 do 24.03.2009 r. po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny
formalnej. Komisja dokonała oceny 1 wniosku o dofinansowanie – wniosek oceniono negatywnie, nie uzyskał
on minimum punktowego. W okresie od 04.05.2009 r. do 27.05.2009 r. po pozytywnym rozpatrzeniu protestu,
Komisja dokonała oceny 2 wniosków o dofinansowanie, z czego jeden wniosek został oceniony pozytywnie,
a następnie skierowany został do dofinansowania i negocjacji. Drugi wniosek nie uzyskał minimum punktowego.
W okresie od 26.05.2009 r. do 05.06.2009 r. Komisja dokonała oceny 1 wniosku o dofinansowanie
po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Wniosek nie uzyskał minimum punktowego. Liczba wniosków po ocenie
merytorycznej – 52 o wartości 31 727 811,29 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania
8.1.2 podpisano 19 umów na kwotę 9 836 000,00 PLN, co stanowi 98,43% dostępnej alokacji na konkurs
(9 993 048,00 PLN) i 10,41% alokacji na lata 2007-2013.
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nr 2/POKL/8.1.2/2009 w dniu 3 czerwca 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu
26.06.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN. Liczba złoŜonych wniosków 170 o wartości 134 021 744,93 PLN, co stanowi 536,09% dostępnej alokacji na konkurs. W ramach ww. konkursu
pozytywna ocenę formalną przeszły 153 wnioski na łączną kwotę 120 723 101,35 PLN. Liczba wniosków po
pozytywnej ocenie merytorycznej wynosi 25 na łączną kwotę 21 344 648,50 PLN, co stanowi 85,38% dostępnej
alokacji. W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.2/2009 zostało podpisanych
ogółem 25 umów na kwotę 20 389 000,00PLN. Termin ogłoszenia ww. konkursu planowano na I kwartał 2009
roku, w związku ze zwiększeniem alokacji z uwagi na wprowadzenie działań antykryzysowych w ramach
PO KL konkurs został ogłoszony w II kwartale okresu sprawozdawczego (03.06.2009r.).
W ramach konkursu 2/POKL/8.1.2/2009 została podpisana 1 umowa na realizację projektów obejmujących
pomoc publiczną, gdzie Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów udzielających pomocy publicznej.
Kwota

podpisanej umowy wynosi 4 861

829,77PLN. W ramach tego projektu została udzielona pomoc

na szkolenia,
W IV kwartale okresu sprawozdawczego został ogłoszony konkurs otwarty nr 4/POKL/8.1.2/2009 w dniu
17.12.2009r. (procedura przyśpieszonego wyboru projektów). Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji
w dniu 31.12.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 5 000 000,00 PLN. Liczba złoŜonych
wniosków - 30 o wartości 33 766 802,46 PLN, co stanowi 675,34% dostępnej alokacji. Trwa ocena formalna
wniosków.

31

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna oraz merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 5/POKL/8.1.3/2008. Od początku realizacji Poddziałania
wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 3 901 769,92 PLN, pozytywną ocenę
formalną przeszło 4 wnioski na łączna kwotę 1 775 984,44 PLN. Prace Komisji Oceny Projektów trwały
od 6.02.2009 r. do 27.02.2009 r. W trakcie prac KOP oceniono 4 wnioski o dofinansowanie, w tym 3 wnioski
zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji w ramach dostępnej alokacji, natomiast
1 wniosek nie przyjęto do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. W ramach ww. konkursu
podpisano 3 umowy na kwotę 1 188 127,44 PLN, co stanowi 18,50% dostępnej alokacji.
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
W I półroczu okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 6/POKL/8.2.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania
wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 24 861 553,80 PLN, pozytywną ocenę
formalną przeszło 37 wniosków na łączna kwotę 20 011 000,00 PLN. W okresie sprawozdawczym prace Komisji
Oceny Projektów trwały od 23.02.2009 r. do 09.03.2009 r. Komisja oceniła 37 wniosków o dofinansowanie. 21
wniosków oceniono pozytywnie. Spośród 16 negatywnie ocenionych wniosków, 10 nie uzyskało wymaganego
minimum punktowego, a 6 odrzucono z powodu nie spełniania kryteriów horyzontalnych. Liczba wniosków
po ocenie merytorycznej – 21 o wartości10 010 224,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach
Poddziałania 8.2.1 podpisano 21 umów na kwotę 9 418 304,24PLN, co stanowi 99,46 % dostępnej alokacji na
konkurs (9 469 847,85 PLN) i 24,92% alokacji na lata 2007-2013. W III kwartale okresu sprawozdawczego został
ogłoszony konkurs otwarty 3/POKL/8.2.1/2009 w dniu 26.08.2009. Ze względu na przekroczenie dostępnej
alokacji w dniu 21.09.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 10 000 000,00 PLN. Liczba
złoŜonych wniosków - 63 o wartości 35 345 675,76 PLN, co stanowi 353,46% dostępnej alokacji. W ramach ww.
konkursu pozytywna ocenę formalną przeszło 58 wniosków na łączną kwotę 31 864 839,65 PLN. Nadal trwa
ocena merytoryczna.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone 4 konkursy, 3 w ramach Działania 8.1 oraz 1 w ramach
Działania 8.2 PO KL. Wszystkie konkursy, które zostały ogłoszone w 2009 roku cieszyły się duŜym
zainteresowaniem ze strony wnioskodawców o czym moŜe świadczyć liczba złoŜonych wniosków 557 na kwotę
384 956 000,00 PLN, co stanowi 481,195% środków przeznaczonych na konkursy. Na konkurs wpłynęła
odpowiednia ilość wniosków spełniających zarówno wymagania jakościowe jak i finansowe. Pozytywną ocenę
formalną przeszło 439 wnioski na kwotę 296 867 000,00 PLN, w przypadku konkursu 4/POKL/8.1.2/2009 nadal
trwa ocena formalna. Ocenę merytoryczną przeszło 111 wniosków na kwotę 74 056 000,00 PLN, w przypadku
konkursu 3/POKL/8.2.1/2009 nadal trwa ocena merytoryczna. W ramach ogłoszonych konkursów w 2009 roku
zostało podpisanych w bieŜącym okresie sprawozdawczym 111 umów na kwotę 69 965 000,00 PLN, co stanowi
87,46% przeznaczonej alokacji. W ramach konkursu 4/POKL/8.1.2/2009 oraz 3/POKL/8.2.1/2009 umowy zostaną
podpisane w 2010 roku. W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach ogłoszonych konkursów na 2009 rok
i konkursów ogłoszonych pod koniec 2008 roku zostało podpisanych 229 umów na kwotę 129 513 431,68 PLN,
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co stanowi 80,07% ogólnej liczby podpisanych umów od początku realizacji Priorytetu VIII. Liczba podpisanych
umów w bieŜącym okresie sprawozdawczym jest o 401,75% wyŜsza w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
W ramach Priorytetu VIII zostało podpisanych 17 umów na realizację projektów obejmujących pomoc publiczną,
gdzie Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów udzielających pomocy publicznej. Łączna kwota
17 podpisanych umów to 13 352 886,62 PLN, w tym kwota dofinansowania 11 918 325,27 PLN. Wartość
wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi
553 648,88 PLN.W okresie sprawozdawczym zostało złoŜonych 39 wniosków o płatność o łącznej wartości
3 249 630,63 PLN w zakresie pomocy publicznej.
W ramach Priorytetu VIII podpisano 3 umowy na kwotę 988 732,86 PLN na realizację projektów, gdzie pomoc
publiczna oraz de minimis udzielana jest bezpośrednio na rzecz MŚP, 11 umów na kwotę 6 430 081,73 PLN,
gdzie pomoc publiczna i de minimis udzielana jest na rzecz MŚP przez instytucję pełniące rolę pośredników,
pozostałe 3 projekty dotyczą pomocy publicznej na realizację projektów na rzecz duŜych przedsiębiorstw.
Wartość pomocy publicznej oraz de minimis jaka została wypłacona średnim przedsiębiorstwom wynosi
395 395,27 PLN, co stanowi 23,42% ogółu wypłaconej pomocy. Małym przedsiębiorstwom wypłacono
736 332,22 PLN, co stanowi 43,61% wypłaconej pomocy. Mikro przedsiębiorstwom wypłacono 556 891,63 PLN,
co stanowi 32,98% ogółu wypłaconej pomocy.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 ogłoszono 3 konkursy w I, II i IV kwartale.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 zostały ogłoszone 2 konkursy otwarte:
1) Konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2009;
2) Konkurs otwarty nr 6/POKL/9.1.1/2009.
Ogłoszone konkursy cieszyły się duŜym zainteresowaniem ze strony Wnioskodawców o czym świadczy
fakt, Ŝe na kaŜdy z nich wpływała odpowiednia liczba wniosków spełniających wymagania zarówno jakościowe,
jak i finansowe.
Konkurs 1/POKL/9.1.1/2009 został ogłoszony w dniu 12 lutego 2009 r. Ogłoszenie konkursu wcześniejsze
niŜ załoŜone w Planie Działania (III kwartał 2009 r.) wynikało z konieczności wsparcia ośrodków edukacji
przedszkolnej związanej z reformą systemu oświaty oraz dostosowania harmonogramu ogłaszania konkursów
do kalendarza roku szkolnego. Wartość alokacji zgodnie z Planem Działania – 12 000 000,00 PLN. Ze względu
na przesunięcie niewykorzystanych środków z konkursu zamkniętego nr 5/POKL/9.1.1/2008 wartość alokacji
wzrosła do 16 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosiła 15 760 000,00 PLN, wkład własny
z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego – 240 000,00 PLN. W związku
z przekroczeniem dostępnej alokacji w dniu 18.03.2009 r. konkurs został zawieszony. Liczba złoŜonych
wniosków - 111 o wartości 72 168 747,99 PLN, co stanowi 457,92% dostępnej alokacji. 84 wnioski o wartości
60 092 088,07 PLN pozytywnie przeszły ocenę formalną, negatywnie oceniono 27 wniosków, 1 wniosek został
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wycofany. 20 wniosków o wartości 16 114 070,28 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną. Prace Komisji
Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. do 28.04.2009 r. oraz od 07.04.2009 r. do 07.05.2009 r. Podczas
I

posiedzenia

40 -

KOP

oceniono

56

wniosków,

w

tym

16

zostało

ocenionych

pozytywnie,

negatywnie (38 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego, a 2 wnioski zostały skierowane

do ponownej oceny formalnej). Podczas II posiedzenia KOP oceniono 28 wniosków, w tym 4 oceniono
pozytywnie, a 24 nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach
konkursu podpisano 20 umów o dofinansowanie na kwotę 16 565 497,22 PLN.
Dodatkowy nabór z uwagi na potrzeby upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie
lubelskim oraz perspektywę zmian oświatowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej został ogłoszony
w dniu 12 listopada 2009 r. – konkurs nr 6/POKL/9.1.1/2009. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji
w dniu 04.12.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 15 000 000,00 PLN, w tym wartość
dofinansowania wynosiła 14 775 000,00 PLN, wkład własny z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
szczebla lokalnego – 225 000,00 PLN. Liczba złoŜonych wniosków - 134 o wartości 106 191 480,64 PLN,
co stanowi 718,72% dostępnej alokacji. 95 wniosków o wartości 86 861 312,63 PLN pozytywnie przeszło ocenę
formalną. W okresie objętym sprawozdaniem trwała ocena merytoryczna wniosków po pozytywnej ocenie
formalnej, która rozpoczęła się 23.12.2009 r. W związku z powyŜszym nie podpisano Ŝadnej umowy
o dofinansowanie projektu.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty
nr 5/POKL/9.1.1/2008 ogłoszony w roku 2008. Wartość alokacji – 17 142 017,00 PLN, w tym wartość
dofinansowania wynosiła 16 884 886,75 PLN, wkład własny z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
szczebla lokalnego – 257 130,25 PLN. Liczba złoŜonych wniosków – 164 o wartości 96 451 423,97 PLN,
co stanowi 562,66% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę formalną przeszły 94 wnioski na łączna kwotę 57 359
286,25 PLN. 21 wniosków o wartości 12 471 924,80 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną, zostało
zakwalifikowanych do dofinansowania i skierowanych do negocjacji.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 19.12.2008 r. do 28.01.2009 r. oraz od 02.04.2009 r.
do 08.04.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 94 wnioski o dofinansowanie, z czego
21 zostało ocenionych pozytywnie, zakwalifikowanych do dofinansowania i skierowanych do negocjacji,
natomiast 73 wnioski uzyskały ocenę negatywną, w tym 70 nie osiągnęło minimum punktowego,
1 wniosek nie spełniał kryteriów horyzontalnych, 1 wniosek został skierowany do ponownej oceny formalnej
i 1 wycofany. Podczas II posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniono negatywnie 1 wniosek przekazany
do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu. W ramach konkursu podpisano
21 umów na kwotę 12 046 122,90 PLN.
Łącznie w ramach Poddziałania 9.1.1 w okresie sprawozdawczym złoŜonych zostało 245 wniosków
o wartości 178 360 228,63 PLN (548 wniosków o wartości 335 846 819,64 PLN od początku realizacji
Poddziałania); pozytywną ocenę formalną przeszło 179 wniosków o wartości 146 953 400,70 PLN
(od początku realizacji Poddziałania - 321 wniosków o wartości 230 930 403,14 PLN), a pozytywną ocenę
merytoryczną – 41 wniosków o wartości 28 585 995,08 PLN (od początku realizacji Poddziałania 60 wniosków o wartości 37 882 894,66 PLN). W ramach Poddziałania podpisano 41 umów na kwotę
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28 611 620,12 PLN (od początku realizacji Poddziałania - 51 wniosków o wartości 31 678 304,48 PLN).
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.2 w dniu 17 czerwca 2009 r. został ogłoszony
konkurs otwarty nr 2/POKL/9.1.2/2009. Wnioskodawcy wykazali duŜe zainteresowanie konkursem, na który
wpłynęła odpowiednia ilość wniosków, jednak wiele z nich nie spełniało wymagań stawianych programom
rozwojowym realizowanym w ramach Priorytetu IX. Ogłoszenie konkursu wcześniejsze niŜ załoŜone w Planie
Działania (III kwartał 2009 r.) wynikało z konieczności wsparcia szkół podstawowych związanej z reformą
systemu oświaty oraz dostosowania harmonogramu ogłaszania konkursów do kalendarza roku szkolnego. Wartość
alokacji zgodnie z Planem Działania – 25 000 000,00 PLN. Ze względu na zgłaszane przez Wnioskodawców
zapotrzebowanie oraz dofinansowanie dobrych wniosków, które wpłynęły po odwieszeniu konkursu i nie
uzyskały dofinansowania z uwagi na brak środków zwiększono alokację do 37 600 000,00 PLN. W związku
z przekroczeniem dostępnej alokacji konkurs był dwukrotnie zawieszany w dn. 10.07.2009 r. oraz 07.10.2009 r.
Łączna liczba złoŜonych wniosków - 392 o wartości 195 025 587,52 PLN, co stanowi 518,69% dostępnej
alokacji. 314 wniosków o wartości 168 414 159,34 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. Kolejne rundy prac
Komisji Oceny Projektów trwały od 28.07.2009 r. do 03.09.2009 r., od 13.08.2009 r. do 07.09.2009 r. oraz od
30.09.2009 r do 27.10.2009 r. W ich wyniku 34 wnioski o wartości 21 398 793,50 PLN przeszły pozytywną ocenę
merytoryczną. W okresie objętym sprawozdaniem trwała ocena merytoryczna wniosków po pozytywnej ocenie
formalnej, która rozpoczęła się 05.11.2009 r. Podczas I posiedzenia KOP oceniono 106 wniosków, w tym
23 zostały ocenione pozytywnie, 83 - negatywnie (35 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego, a 44 nie
spełniało kryteriów horyzontalnych, zaś 4 wnioski zostały skierowane do ponownej oceny formalnej). Podczas II
posiedzenia KOP oceniono 68 wniosków, w tym 9 oceniono pozytywnie, 59 – negatywnie (19 nie uzyskało
wymaganego minimum punktowego, 39 nie spełniało kryteriów horyzontalnych, zaś 1 wniosek został skierowany
do ponownej oceny formalnej). Podczas III posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 2 wnioski o dofinansowanie.
W okresie objętym sprawozdaniem w ramach konkursu podpisano 25 umów o dofinansowanie
na kwotę 16 579 555,66 PLN.
W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu zamkniętego
nr 4/POKL/9.1.2/2008 ogłoszonego w roku 2008. Wartość alokacji – 13 100 000,00 PLN. Liczba złoŜonych
wniosków – 342 o wartości 158 588 394,86 PLN, co stanowi 1 210,60% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę
formalną przeszło 255 wniosków na łączną kwotę 125 506 929,13 PLN (w wyniku nieterminowego
wprowadzenia danych do bazy KSI po dn. 31.12.2008 r. w sprawozdaniu za rok 2008 wykazane zostały 254
wnioski o wartości 126 483 218,65 PLN), natomiast pozytywną ocenę merytoryczną – 41 wniosków o wartości
18 545 982,90 PLN. W ramach konkursu podpisano 28 umów na kwotę 12 599 121,77 PLN. Prace Komisji
Oceny Projektów trwały od 01.10.2008 r. do 28.11.2008 r. oraz od 27.01.2009 r. do 06.02.2009 r. Podczas I
posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 255 wniosków o dofinansowanie, z czego 40 zostało ocenionych
pozytywnie, zakwalifikowanych do dofinansowania i skierowanych do negocjacji, natomiast 215 uzyskało ocenę
negatywną, w tym 206 nie osiągnęło minimum punktowego, 5 wniosków nie spełniało kryteriów horyzontalnych,
zaś 4 wnioski zostały skierowane do ponownej oceny formalnej. Podczas II posiedzenia KOP, w wyniku
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pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników oceny merytorycznej, do ponownej oceny skierowano
6 wniosków. Pozytywnie oceniono 1 wniosek, który skierowano do dofinansowania i negocjacji, natomiast
5 oceniono negatywnie.
Łącznie w ramach Poddziałania 9.1.2 w okresie sprawozdawczym złoŜone zostały 392 wnioski
o wartości 195 025 587,52 PLN (1 081 wniosków o wartości 484 943 984,55 PLN od początku realizacji
Poddziałania); pozytywną ocenę formalną przeszło 314 wniosków o wartości 168 414 159,34 PLN (766
wniosków o wartości 373 398 547,09 PLN od początku realizacji Poddziałania), a pozytywną ocenę merytoryczną
– 35 wniosków o wartości 21 594 920,60 PLN (114 wniosków o wartości 54 095 414,57 PLN od początku
realizacji Poddziałania). W ramach Poddziałania podpisano 53 umowy na kwotę 29 178 677,43 PLN (89 umów na
kwotę 41 324 316,29 PLN od początku realizacji Poddziałania).
Ogółem w okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 złoŜono 637 wniosków o wartości
373 385 816,15 PLN. Pozytywną ocenę formalną przeszły 493 wnioski na łączną kwotę 315 367 560,04 PLN,
natomiast pozytywną ocenę merytoryczną – 76 wniosków o wartości 50 180 915,68 PLN. W ramach konkursów
podpisano 94 umowy na kwotę 57 790 297,55 PLN. W sprawozdaniu za rok 2008 błędnie wskazano liczbę oraz
wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej w ramach konkursu 2/POKL/9.1.2/2008 (196 wniosków
o wartości 129 224 580 PLN). Zgodnie ze stanem faktycznym pozytywnie oceniono 197 wniosków o wartości
79 477 458,62 PLN.
Od początku realizacji Działania 9.1 złoŜonych zostało 1 629 wniosków o wartości 820 790 804,19 PLN,
w tym 1 087 wniosków o wartości 604 328 950,23 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 174 wnioski
o wartości 91 978 309,23 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 140 umów na kwotę
73 002 620,77 PLN.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 w dniu 19 sierpnia 2009 r. został ogłoszony konkurs
otwarty nr 5/POKL/9.2/2009. Ogłoszenie konkursu późniejsze niŜ załoŜone w Planie Działania (I kwartał 2009 r.)
związane było z modyfikacją harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz
ze zmianą dokumentów programowych. W związku z przekroczeniem dostępnej alokacji w dniu 10.09.2009 r.
konkurs został zawieszony. Wartość alokacji zgodnie z Planem Działania – 25 000 000,00 PLN. Na skutek
niewielkiego zainteresowania konkursem ze strony Wnioskodawców oraz małej ilości wniosków spełniających
wymagania stawiane programom rozwojowym realizowanym w ramach Działania 9.2, wartość alokacji została
zmniejszona do 10 000 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania – 8 800 000,00 PLN, wkład własny z budŜetu
jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego – 1 200 000,00 PLN. Liczba złoŜonych wniosków - 33
o wartości 17 788 962,72 PLN, co stanowiło 202,15% dostępnej alokacji. 23 wnioski o wartości 13 989 789,93
PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Negatywnie oceniono
9 wniosków, 1 wniosek został wycofany. Prace KOP trwały od 30.09.2009 r. do 27.10.2009 r. oraz od 20.10.2009
r. do 17.11.2009 r. Podczas I posiedzenia KOP oceniono 17 wniosków, w tym 12 zostało ocenionych pozytywnie,
5 negatywnie (4 nie uzyskały wymaganego minimum punktowego, a 1 został odrzucony z uwagi na niespełnianie
kryteriów horyzontalnych). Podczas II posiedzenia KOP oceniono 6 wniosków, w tym 1 oceniono pozytywnie,
5 – negatywnie (3 nie uzyskały wymaganego minimum punktowego, a 2 zostały odrzucone z uwagi
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na niespełnianie kryteriów horyzontalnych). W wyniku prac KOP 13 wniosków o wartości 9 002 454,29 PLN
przeszło pozytywną ocenę merytoryczną i zostało skierowanych do negocjacji. W okresie objętym
sprawozdaniem w ramach konkursu nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie projektu. W odniesieniu
do konkursu 3/POKL/9.2/2008 w sprawozdaniu za rok 2008 liczba podpisanych umów została przedstawiona
niezgodnie ze stanem rzeczywistym (zgodnie z KSI wykazano, Ŝe została podpisana 1 umowa o dofinansowanie,
podczas gdy faktycznie podpisano 10 umów). Zaistniała sytuacja związana była z nieterminowym
wprowadzeniem danych do bazy KSI, wynikającym z problemów technicznych.
Od początku realizacji Działania 9.2 złoŜonych zostało 117 wniosków o wartości 58 636 168,64 PLN,
w tym 70 wniosków o wartości 42 003 124,78 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 29 o wartości
18 933 522,11 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 15 umów na kwotę 8 679 892,28 PLN.
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
W ramach Działania 9.3 w dniu 5 sierpnia 2009 r. został ogłoszony konkurs otwarty
nr 3/POKL/9.3/2009. Konkurs charakteryzowało bardzo małe zainteresowanie ze strony Wnioskodawców,
zwłaszcza w zakresie realizacji formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, o czym świadczy
mała liczba złoŜonych wniosków. W związku z tym pojawiło się zagroŜenie osiągnięcia wartości docelowej
wskaźnika. Ogłoszenie konkursu późniejsze niŜ załoŜone w Planie Działania (II kwartał 2009 r.) związane było
z modyfikacją harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz ze zmianą
dokumentów programowych. W związku z przekroczeniem dostępnej alokacji konkurs był dwukrotnie
zawieszany w dn. 02.09.2009 r. oraz 14.12.2009 r. Wartość alokacji – 10 000 000,00 PLN. Liczba złoŜonych
wniosków - 71 o wartości 43 445 079,65 PLN, co stanowi 434,45% dostępnej alokacji. 57 wniosków o wartości
35 782 448,19 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. Negatywnie oceniono 11 wniosków. Do oceny
merytorycznej w bieŜącym okresie sprawozdawczym zostały przekazane 42 wnioski. Prace KOP trwały
od 22.09.2009 r. do 19.10.2009 r. oraz od 12.10.2009 r. do 06.11.2009 r. Podczas I posiedzenia KOP oceniono
32 wnioski, w tym 13 zostało ocenionych pozytywnie, 19 negatywnie (14 nie uzyskało wymaganego minimum
punktowego, a 4 zostały odrzucone z uwagi na niespełnianie kryteriów horyzontalnych).Podczas II posiedzenia
KOP oceniono 10 wniosków, w tym 2 oceniono pozytywnie, 8 – negatywnie (4 nie uzyskały wymaganego
minimum punktowego, a 4 zostały odrzucone niespełnianie kryteriów horyzontalnych).W wyniku prac KOP
15 wniosków o wartości 7 737 869,63 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną i zostało skierowanych
do negocjacji. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach konkursu nie podpisano Ŝadnej umowy
o dofinansowanie projektu.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty
nr 6/POKL/9.3/2008 ogłoszony w roku 2008. Wartość alokacji – 5 813 240,00 PLN. Liczba złoŜonych wniosków
– 29 o wartości 13 205 361,70 PLN, co stanowi 227,16% dostępnej alokacji. Podczas oceny formalnej pozytywnie
zostały ocenione 22 wnioski na łączną kwotę 10 551 636,30 PLN. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło
7 wniosków o wartości 3 438 234,60 PLN. Prace KOP trwały od 02.02.2009 r. do 24.02.2009 r. oraz
od 30.03.2009 r. do 07.04.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 22 wnioski
o dofinansowanie, z czego 6 zostało ocenionych pozytywnie, skierowanych do dofinansowania i negocjacji.
Z negatywnie ocenionych wniosków 13 nie uzyskało minimum punktowego, a 3 odrzucono ze względu na
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niespełnianie kryteriów horyzontalnych. Podczas II posiedzenia w ramach procedury odwoławczej oceniono
pozytywnie i skierowano do dofinansowania 1 wniosek. W ramach konkursu podpisano 6 umów na kwotę
2 993 866,60 PLN.
Łącznie w ramach Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym złoŜonych zostało 71 wniosków
o wartości 43 445 079,65 PLN; pozytywną ocenę formalną przeszło 57 wniosków o wartości 35 782 448,19 PLN,
a pozytywną ocenę merytoryczną – 22 wnioski o wartości 11 176 104,23 PLN. W ramach Działania podpisano
6 umów na kwotę 2 993 866,60 PLN.
Od początku realizacji Działania 9.3 złoŜonych zostało 100 wniosków o wartości 56 650 441,35 PLN,
w tym 79 wniosków o wartości 46 334 084,49 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 22 o wartości
11 176 104,23 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 6 umów na kwotę 2 993 866,60 PLN.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
W

ramach

Działania

9.4

w

dniu

05.08.2009

r.

został

ogłoszony

konkurs

otwarty

nr 4/POKL/9.4/2009, na który wpłynęła odpowiednia ilość wniosków spełniających wymagania jakościowe, jak
i finansowe. Ogłoszenie konkursu wcześniejsze niŜ załoŜone w Planie Działania (IV kwartał 2009 r.) związane
było z modyfikacją harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz
ze zmianą dokumentów programowych. W związku z przekroczeniem dostępnej alokacji w dniu 31.08.2009 r.
konkurs został zawieszony. Wartość alokacji zgodnie z Planem Działania – 5 000 000,00 PLN. W związku
z małym zainteresowaniem konkursem ze strony Wnioskodawców wartość alokacji została zmniejszona
do 4 350 000,00 PLN w tym wartość dofinansowania – 3 697 500,00 PLN, wkład własny z budŜetu jednostek
samorządu

terytorialnego

szczebla

lokalnego

–

652 500,00

PLN.

Liczba

złoŜonych

wniosków

-

44 o wartości 22 765 948,72 PLN, co stanowi 615,71% dostępnej alokacji. 29 wniosków o wartości
17 268 973,90 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej,
natomiast 15 wniosków oceniono negatywnie. Prace KOP trwały od 18.09.2009 r. do 16.10.2009 r. oraz od 02 29.10.2009 r. W okresie objętym sprawozdaniem trwała ocena merytoryczna wniosków po pozytywnej ocenie
formalnej, która rozpoczęła się 18.09.2009 r. W związku z powyŜszym nie podpisano Ŝadnej umowy
o dofinansowanie projektu.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty
nr 7/POKL/9.4/2008 ogłoszony w roku 2008. Wartość alokacji – 5 047 263,00 PLN w tym wartość
dofinansowania – 4 290 173,55 PLN, wkład własny z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla
lokalnego – 757 089,45 PLN. Liczba złoŜonych wniosków – 89 o wartości 32 535 620,97 PLN, co stanowi
664,62% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę formalną przeszły 52 wnioski na łączną kwotę 22 362 854,51 PLN,
natomiast pozytywną ocenę merytoryczną – 18 wniosków o wartości 4 249 864,38 PLN, które zakwalifikowano
do dofinansowania i skierowano do negocjacji. 34 wnioski o dofinansowanie nie uzyskały minimum punktowego.
W ramach konkursu podpisano 17 umów na kwotę 3 823 775,06 PLN. Prace Komisji Oceny Projektów trwały od
02.02.2009 r. do 24.02.2009 r.
Łącznie w ramach Działania 9.4 w okresie sprawozdawczym złoŜone zostały 44 wnioski
o wartości 22 765 948,72 PLN; pozytywną ocenę formalną przeszło 29 wniosków o wartości 17 268 973,90 PLN,
a pozytywną ocenę merytoryczną – 18 wniosków o wartości 4 249 864,38 PLN. W ramach Działania podpisano
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17 umów na kwotę 3 823 775,06 PLN.
Od początku realizacji Działania 9.4 złoŜone zostały 133 wnioski o wartości 55 301 569,69 PLN,
w tym 81 wniosków o wartości 39 631 828,41 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 18 o wartości
4 249 864,38 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 17 umów na kwotę 3 823 775,06 PLN.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W okresie sprawozdawczym zgodnie z załoŜeniem nie ogłoszono Ŝadnego konkursu w ramach Działania
9.5.W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty
nr 8/POKL/9.5/2008 ogłoszony w roku 2008. Wartość alokacji – 3 569 124,39. Liczba złoŜonych wniosków - 358
o wartości 17 637 042,75 PLN, co stanowiło 494,16% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę formalną przeszło
217 wniosków na łączna kwotę 10 703 315,76 PLN. Prace KOP trwały od 25.02.2009 r. do 27.03.2009 r. Podczas
I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 217 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie oceniono
34 wnioski, które zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji. 183 wnioski o dofinansowanie
zostały ocenione negatywnie, w tym 139 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego, 39 odrzucono
z uwagi na niespełnianie kryteriów horyzontalnych, 5 zwrócono do powtórnej oceny formalnej.
Do dofinansowania i negocjacji skierowano 34 pozytywnie ocenione wnioski o wartości 1 671 633,03 PLN.
W ramach konkursu podpisano 34 umowy na kwotę 1 603 935,09 PLN.
Od początku realizacji Działania 9.5 złoŜonych zostało 545 wniosków o wartości 26 661 826,89 PLN,
w tym 300 wniosków o wartości 14 762 437,67 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 59 o wartości 2 889
950,78 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 59 umów na kwotę 2 753 023,70 PLN.
Projekty innowacyjne
W ramach Priorytetu IX w III kwartale 2009 r. zaplanowane było ogłoszenie konkursu na realizację
projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym – temat: Modernizacja oferty kształcenia
zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy (wartość alokacji – 5 000 000,00
PLN). Ze względu na zmianę dokumentów programowych dot. projektów innowacyjnych, konkurs
nr 7/POKL/9.6/2009 został ogłoszony 30.12.2009 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto procedury
naboru wniosków. Termin naboru wniosków wyznaczony został na dzień 20.01.2010 r. W ramach ogłoszonego
konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w ww. temat, którego
celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze szkolnictwa zawodowego poprzez
realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu IX PO KL.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym łącznie we wszystkich konkursach złoŜonych zostało
785 wniosków o dofinansowanie projektu o wartości 457 385 807,24. Podczas oceny formalnej pozytywnie
oceniono 602 wnioski o wartości 382 408 772,06 PLN. W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej
do dofinansowania zakwalifikowało się 109 wniosków o wartości 38 411 011,65 PLN. Ogółem podpisano 165
umów na kwotę 74 197 056,58 PLN.
Od początku realizacji Działań złoŜone zostały 2 524 wnioski o wartości 1 018 040 810,76 PLN,
w tym 1 617 wniosków o wartości 747 060 425,58 PLN przeszło pozytywną ocenę formalną, a 302
o wartości 129 227 750,73 PLN – pozytywną ocenę merytoryczną. Łącznie podpisano 237 umów na kwotę
91 253 178,41 PLN.
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Projekty systemowe
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Ponadto 29 grudnia 2009 r. Zarząd Wojewodztwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 2 projekty systemowe
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, które będą realizowane w ramach Poddziałania 6.1.2. Wnioski te nie
zostały jednakŜe wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) w bieŜącym okresie sprawozdawczym. W ramach projektu
„Nowoczesny urzędnik” wparciem szkoleniowym zostana objęci pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie, który zajmują się realizacją zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wartość
projektu wynosi 85 000.00 PLN. Celem projektu „Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy” jest zdobycie oraz
usystematyzowanie wiedzy dotyczącej świadomości zawodowej i czynnikow decyzyjnych osób młodych
wchodzących na rynek pracy w województwie lubelskim. Wartość projektu wynisi 250 000.00 PLN. Z uwagi
na fakt, iŜ rozpoczęcie realizacji projektów zostało zaplanowane na 30.12.2009 r. rozpoczęto dopiero prace
związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej.
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienie oraz podnoszenia aktywności zawodowej osób
bezrobotnych
Od początku realizacji prgramu ww ramach Poddziałania 6.1.3 - 21 umów ramowych na kwotę 186 213 651,94
PLN wartości ogółem, w tym wkład krajowy publiczny wynoszący 183 762 096,32 zł. Wartość zawartych umów
uwzględnia równieŜ Aneksy do umów ramowych podpisane na 2009 rok. Wkład krajowy publiczny stanowi
43,95% kwoty alokacji na Poddziałanie 6.1.3 (wynoszącej 418 111 717,81 PNL), 33,84 % kwoty alokacji
przeznaczonej na realizację Działania 6.1. W ramach Poddziałania 6.1.3 podpisano 3 umowy objęte pomocą
publiczną (kwota podpisanych umów wynosi 51 815 752,39. Pomoc publiczna będzie udzielana na rzecz MŚP
przez instytucje pełniące rolę pośredników. W ramach Poddziałania 6.1.3 Beneficjentom wypłacaono 13 825
964,69 PLN w ramach pomocy publicznej oraz pomocy de minimis jako pomoc publiczna oraz pomoc de minimis
udzialana na rzecz MŚP przez instytucje pełniące rolę pośredników (w tym 13 358 549,27 PLN na rzecz
mikroprzedsiębiorców, 373 960,42 PLN na rzecz małych przedsiebiorstw oraz 93 455,00 PLN na rzecz średnich
przedsiębiorstw).
W ramach Poddziałania 6.1.3 w bieŜącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono 19 wniosków
o dofinansowanie na kwotę 95 559 193,41 PLN ogółem. Od początku realizacji programu w ramach Poddziałania
6.1.3 zatwierdzono 40 wniosków o dofinansowanie na kwotę ogółem 173 212 673,87 PLN.
W ramach Poddziałania 6.1.3, zgodnie z Planem dzialania na rok 2009 wprowadzono kryterium dostępu dot.
wkładu własnego: Wnioskodawca wnosi wkład własny ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji
samorządu powiatu w wysokości minimum 5% budŜetu projektu.
W ramach Poddziałania 6.1.3 w 2009 r. złoŜono łącznie 84 wnioski o płatność na kwotę 103 072 529,74 PLN
(całkowita wartość poniesionych wydatków) w tym krajowe środki publiczne 101 860 259,60 PLN.
Za kwalifikowane uznano kwotę 103 003 633,51 PLN, w tym krajowe środki publiczne 101 791 363,37 PLN
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wydatków ogółem. Prognozowane w 2008 roku wydatki na 2009 roku w ramach Działania 6.1 wynosiły
72 141 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 122 567 857,28 PLN,
czyli prognoza została zrealizowana w 169,90 %. Zrealizowanie prognozy na poziomie wyŜszym niŜ załoŜony
wynika, z tego iŜ zwiększono kontraktację na Działanie 6.1 w Planie Działania na 2009 r.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w projektach realizowanych w ramach Poddzialania 6.1.3 udział
rozpoczęło 15 556 osób, natomiast od początku realizacji Poddzialania 27 483 osoby. Zakończyło udział
w projekcie w 2009 roku 12 858 osób, natomiast od początku realizacji Poddziałania zakończyło udział
w projektach 17 522 osoby. Uczestnicy projektów systemowych, czyli osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowych Urzędach Pracy, stanowią ponad 90% wszystkich uczestników w ramach Działania 6.1
(podobnie, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). Większość uczestników projektach systemowych
to osoby długotrwale bezrobotne, jak równieŜ osoby zamieszkałe na wsi. Wszystkie szkolenia reazlizowne
w projektach systemowych zostały zlecone podwykonawcom. Podwykonawcy zostali wyłonieni w procedurze
przetargowej, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publiczych. Do końca okresu sprawozdawczego wszystkie
procedury prztargowe zostały zakonczone.
Realizacja projektów systemowych przez 20 Powiatowych Urzędów Pracy oraz Miejski Urząd Pracy w ramach
Poddziałania 6.1.3 w województwie lubelskim przebiegała bez większych problemów. Wnioski o płatność
składano w terminie, gdzie zanotowano jedynie drobne błędy, których skorygowanie nie stanowiło problemu.
Zmiany we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych dotyczyły niewielkiego zakresu.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 10 umów na kwotę 403 718,48
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 198 umów na kwotę 19 539 714,09 PLN,
co stanowi 11,22% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 370 wniosków
o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 9 185 647,76 PLN, co stanowi 5,28% alokacji na lata
2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 496 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania 7.1.1 wyniosły 11 283 623,19 PLN, co stanowi 6,48% alokacji na lata 2007-2013.
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie – projekty systemowe
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.2 podpisano 3 umowy na kwotę 600 000,00
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 24 umowy na kwotę 18 444 181,13 PLN,
co stanowi 17,56% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 62 wnioski o płatność
– kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 8 928 681,26 PLN, co stanowi 8,50% alokacji na lata 20072013.Wydatki uznane za kwalifikowalne w 84 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Poddziałania 7.1.2 wyniosły 11 920 736,60 PLN, co stanowi 11,35% alokacji na lata 2007-2013.
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty
systemowe
W bieŜącym okresie sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji
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tego Poddziałania 7.1.3 podpisano 1 umowę na kwotę 4 605 753,70 PLN, co stanowi 21,92 % alokacji na lata
2007- 2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych
za kwalifikowalne 1 809 900,15 PLN, co stanowi 8,61% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane
za kwalifikowalne w 7 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.3 wyniosły
2 537 156,59 PLN, co stanowi 12,08% alokacji na lata 2007-2013.
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano 13 umów na kwotę 1 003 718,48 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 223 umowy na kwotę 42 589 648,92 PLN, co
stanowi 14,19% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 436 wniosków o płatność
– kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 19 924 357,17 PLN, co stanowi 6,64% alokacji na lata 20072013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 587 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Działania 7.1 wyniosły 25 741 516,38 PLN, co stanowi 8,58% alokacji na lata 2007-2013.
Zatwierdzanie (aneksowanie) projektów systemowych w 2009 r. było utrudnione ze względu na liczne popełniane
przez Beneficjentów systemowych błędy merytoryczne we wnioskach o dofinansowanie, pomimo kolejnego roku
aplikowania o środki z EFS. Miało to równieŜ wpływ na przesunięcie wypłaty I transz dotacji rozwojowej ww.
Beneficjentom. W przypadku

jednostek, które nie miały moŜliwości zaangaŜowania środków własnych

w realizację projektów sytemowych wszelkie działania zostały wstrzymane do momentu przekazania środków
z EFS. Konsekwencją powyŜszego było opóźnienie procesu realizacji projektów systemowych, a co za tym idzie
późniejsze od zakładanego wydatkowanie środków dotacji rozwojowej.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Podziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe
1. „Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju
województwa” – projekt zakończony (budŜet projektu: 591 017,00 PLN , okres realizacji: 2008-03-03 do 200903-31). W ramach ww. projektu zatwierdzono w okresie sprawozdawczym 2 wnioski o płatność na kwotę
427 049,46 PLN. Od początku realizacji ww. projektu zatwierdzono 4 wnioski o płatność na kwotę 473 058,18
PLN, co stanowi 5,44% alokacji na lata 2007-2013. Projekt ten miał za zadanie przeprowadzenie działań, które
przyczyniłyby się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian jakie zachodzą w województwie lubelskiem
w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, podniesienie świadomości
na temat procesów i zmian zachodzących w gospodarce regionu. Przeprowadzone w projekcie badania
przyczyniły się do wsparcia podmiotów gospodarczych.
W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa. Przetarg został ogłoszony
na przeprowadzenie badań oraz opracowanie metod i form promocji wyników badań. Zatwierdzony został Raport
końcowy z badań.
2. „Analiza potencjału eksportowego regionu-badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno gospodarczej województwa lubelskiego” (budŜet projektu: 1 800 000,00 PLN , okres realizacji: 2009-05-01
do 2011-12-31). W ramach tego projektu nie został zatwierdzony w okresie sprawozdawczym Ŝaden wniosek
o płatność. Szeroki zakres badań projektu ma bezpośredni związek z rynkiem pracy, którego elementem jest nie
tylko zwalczanie bezrobocia oraz zwiększenie zatrudnienia, ale równieŜ badanie potencjału rozwojowego
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przedsiębiorców oraz skorelowanego z nim potencjału eksportowego. Projekt ma na celu dokonanie analizy
zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego woj. lubelskiego oraz
zbadania zapotrzebowania na produkty i usługi z woj. lubelskiego na wybranych rynkach zagranicznych,
co ma pozwolić firmom określić kierunki ekspansji zgodnie z zapotrzebowaniem na produkty i usługi oraz
zwiększyć zatrudnienie, produkcję oraz jakość oferowanych towarów i usług.
Realizacja projektu jest na następującym etapie:
- w zadaniu 1 „Powołanie ekspertów oraz przeprowadzenie konsultacji” finalizowane jest powołanie ekspertów;
- w zadaniu 4 „Zarządzanie projektem” złoŜono dokumenty do Oddziału Zamówień Publicznych UMWL
na zakup 2 laptopów oraz oprogramowania w ramach przetargu nieograniczonego.
3.„Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” – (budŜet projektu: 4 600 000,00 PLN, okres realizacji:
2009-10-01 - 2013-12-21). Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach projektów systemowych doszło do podpisania 1 umowy
„Analiza potencjału eksportowego regionu badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno –
gospodarczej województwa lubelskiego” na kwotę 1 800 000,00 PLN, co stanowi 2,75% alokacji na lata 20072013. W przypadku projektu „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą, projekt ten jest na etapie
oceny merytorycznej, zaś projekt „Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora
MŚP” jest na etapie podpisania umowy. Liczba umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
jest niŜsza. W 2008 roku w ramach projektów systemowych zostały podpisane 4 umowy na kwotę 5 785 009,00
PLN, co stanowi 8,85% alokacji na lata 2007-2013.
Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe
1. „Stypendia naukowe dla doktorantów” (budŜet projektu: 3 027 000,00 PLN, okres realizacji: 2008-06-01
do 2010-12-31). Projekt jest skierowany do 114 osób. W bieŜącym okresie sprawozdawczym wsparciem zostało
objętych 48 doktorantów. W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak równieŜ w ujęciu narastającym
zatwierdzono 4 wnioski o płatność na kwotę 1 686 888,8PLN, co stanowi 1,79% alokacji na lata 2007-2013.
W ramach realizacji projektu został znowelizowany Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad
i trybu przyznawania stypendium doktorantom przez Sejmik Województwa Lubelskiego w kwestii rozszerzenia
definicji doktoranta i następnie przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z wnioskiem
o ponowną akceptację określonych w nim zasad przyznawania stypendium, celem uzyskania zwolnienia
podatkowego od tych stypendiów. Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego wydał decyzję pozytywną, która
zatwierdziła zasady przyznawania stypendium określone w Regulaminie.
Projekt na za zadanie wspieranie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez system wsparcia
stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się

do wzmocnienia

konkurencyjności sektora MŚP w regionie. Realizacja projektów przyczyni się równieŜ do promowania
kierunków prac doktoranckich w waŜnych dla strategicznego rozwoju gospodarki regionu dziedzinach.
Realizacja projektu jest na następującym etapie:
- w zadaniu 2 „Promocja projektu” prowadzone są rozmowy z Polską Akademią Nauk w związku z planowaną
konferencją w projekcie;
- w zadaniu 3 „Realizacja programu stypendialnego” została wypłacona część stypendiów dla 48 doktorantów,
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45 osób za okres 3 miesięcy i dla 3 osób za okres 4 miesięcy;
- w zadaniu 4 „Monitoring i ewaluacja” umowa na wykonanie ewaluacji projektu jest realizowana, zatwierdzono
raport metodologiczny.
W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa. Procedura przetargowa została
przeprowadzona na wykonanie badania ewaluacyjnego. Ewaluacja projektu jest realizowana, został zatwierdzony
Raport metodologiczny.
2. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” (budŜet projektu: 1 400 000,00 PLN , okres realizacji: 2008-0601 do 2009-12-31). W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak równieŜ w ujęciu narastającym zatwierdzono
3 wnioski o płatność na kwotę 281 369,04 PLN, co stanowi 0,30% alokacji na lata 2007-2013.
Projekt ten został zakończony. Trwa rozliczenie projektu.
Realizacja projektu pozwoliła dostosować wyniki badań naukowych do potrzeb przedsiębiorstw, co w efekcie
pozwoliło na zwiększenie zapotrzebowania na tego typu usługi, powodując ich komercjalizację. Wsparcie
finansowe jakie oferował projekt pozwoliło na nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, jednostkami
badawczymi, a przedsiębiorcami. Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu wzrosła aktywność
środowisk naukowych i technicznych nastawionych na innowacje, doszło do zwiększenia zastosowań nowych
technologii poprzez zwiększenie ilości badań stosowanych i wdroŜeniowych.
Realizacja projektu obejmowała następujące etapy:
- w zadaniu 2 „Promocja projektu” trwały prace związane z przystapieniem do przetargu na wydanie publikacji
podsumowującej wyniki projektu;
- w zadaniu 4 „Ocena merytoryczna wniosków” zespół oceniający – eksperci na kolejnych spotkaniach dokonał
merytorycznej Deklaracji Uczestnictwa Przedsiębiorców oraz wyboru Konsultanta do poszczególnych badań;
- w zadaniu 5 „Przeprowadzenie 65 badań i analiz – zlecenie” podpisano umowy z przedstawicielami srodowiska
naukowego na wykonanie problemów badawczych opisanych przez przedsiębiorców w Deklaracji Uczestnictwa;
Gromadzone są dane na potrzeby przygotowania Raportu końcowego wraz z rekomendacjami. Został ogłoszony
przetarg nieograniczony na analizę zgromadzonego materiału empirycznego oraz opracowanie Raportu
końcowego wraz z rekomendacjami dla rozwoju systemu innowacji.
3. „Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie” (budŜet projektu:
766 992,00 PLN , okres realizacji: 2008-11-01 do 2010-04-30). W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak
równieŜ w ujęciu narastającym zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 147 722,65PLN, co stanowi 0,15%
alokacji na lata 2007-2013.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie internetowej społeczności składającej się z przedstawicieli
przedsiębiorstw, środowisk naukowych, administracji publicznej, a takŜe środowisk zorientowanych
na innowacje, zaspokajających swoje potrzeby informacyjne. W ramach projektu zakłada się wypracowanie
wspólnych planów działań proinnowacyjnych dla podmiotów gospodarczych i podmiotów naukowych regionu
w celu stworzenia Regionalnego Systemu Transferu Innowacji.
Realizacja projektu jest na następującym etapie:
- w zadaniu 2 „Rozbudowa portalu” złoŜono wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego na budowę
i modernizację portalu oraz przeprowadzenie warsztatów z funkcjonalności portalu;
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- w zadaniu 4 „Zarządzanie projektem” złoŜono dokumentację przetargową na zakup serwera;
-

zadaniu 5 „Ewaluacja projektu” przygotowano pełną dokumentację przetargową, procedury zostaną

uruchomione po wyborze Wykonawcy portalu
4. „Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP” – (budŜet projektu: 672
750,00 PLN, okres realizacji: 2009-12-01 do 2011-06-30). W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku
28 grudnia 2009 roku projekt został zatwierdzony 29.12.2009 roku przez ZWL .
Realizacja projektu pozwoli na polepszenie współpracy między regionalnymi środowiskami naukowymi
i gospodarczymi. W ramach projektu zakłada się wzrost innowacyjności regionalnych przedsiębiorców w celu
opracowania i wdroŜenia regionalnych produktów i usług. Projekt zakłada równieŜ popularyzację metodologii
Foresight w celu usystematyzowania procesu gromadzenia wiedzy dotyczącej przyszłości, procesu podejmowania
decyzji i zachęcenia do przyszłych działań podmiotów społeczno - gospodarczych województwa lubelskiego
wynikających z określonej najkorzystniejszej wizji rozwoju regionu. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia
realizacji ww. projektu zostaną przedstawione w sprawozdaniu za I kwartał 2010 roku.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.4:
- 1 projekt został zakończony („Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych
dziedzin rozwoju województwa”),
- 1 projekt jest w trakcie realizacji („Analiza potencjału eksportowego regionu-badania rynków zewnętrznych
w kontekście sytuacji społeczno - gospodarczej województwa lubelskiego”),
- 1 projekt jest na etapie oceny merytorycznej „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” – (budŜet
projektu: 4 600 000,00 PLN , okres realizacji: 2009-10-01 - 2013-12-21)
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2:
- 2 projekty są w trakcie realizacji („Stypendia naukowe dla doktorantów”, „Moduł portalu dotyczący zagadnień
innowacji i transferu technologii w regionie”),
- 1 projekt został zakończony, trwa jego rozliczenie („Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”),
- 1 projekt na etapie podpisania umowy(„Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji
z sektora MŚP”).
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

1. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Okres realizacji projektu:
01.04.2009 r. – 30.09.2010 r. Liczba uczniów objętych wsparciem – 396. Wniosek o dofinansowanie projektu
wpłynął 15 czerwca 2009 r. W okresie objętym sprawozdaniem trwała ocena merytoryczna wniosku
po pozytywnej ocenie formalnej. Odstępstwa od Planu Działania spowodowane były zmianami prawnymi
w ustawie o systemie oświaty, które nałoŜyły na Samorząd Województwa obowiązek posiadania programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy, co wymagało podjęcia stosownych uchwał. Wartość
projektu - 2 169 000,00 PLN. W bieŜącym okresie sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy
o dofinansowanie.
Od początku realizacji Poddziałania 9.1.3 dwa wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 3 159 825,00
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PLN przeszły pozytywną ocenę formalną. Podczas oceny merytorycznej pozytywnie oceniony został jeden
wniosek o wartości 990 825,00 PLN, w związku z powyŜszym podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu
o wartości ogółem 287 540,00 PLN, z czego 0 umów w bieŜącym okresie sprawozdawczym. W ramach
Poddziałania 9.1.3 zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 82 832,58 PLN. Wydatki uznane
za kwalifikowane w zatwierdzonych 3 wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania wynoszą 285 932,20 PLN.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
1. „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” . Okres realizacji projektu: 01.07.2009 r. – 31.08.2012 r. Wsparcie
skierowane zostało do 4 000 osób. Wniosek wpłynął 15 czerwca 2009 r. W okresie sprawozdawczym trwała
ocena merytoryczna wniosku po pozytywnej ocenie formalnej. Odstępstwa od Planu Działania spowodowane
były pracami nad szczegółowym harmonogramem projektu. Wartość projektu - 4 999 755,00 PLN.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
1. „BliŜej sukcesu egzaminacyjnego” Okres realizacji projektu: 01,07.2009 r. – 01.07.2010 r. Wsparcie
skierowane zostało do 300 osób. Wniosek wpłynął 25 czerwca 2009 r., przeszedł pozytywną ocenę formalną
i został skierowany do oceny merytorycznej. Wartość projektu -

650 000,00 PLN. W bieŜącym okresie

sprawozdawczym nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie.
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w ramach projektów systemowych nie
ogłoszono

przetargów, jak równieŜ nie

zamknięto

Ŝadnych

procedur przetargowych,

w związku

z czym nie wyłoniono Wykonawców.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach projektów systemowych złoŜono 3 wnioski
o dofinansowanie o wartości 7 818 755,00 PLN, które przeszły pozytywną ocenę formalną (od początku realizacji
projektów systemowych złoŜono 4 wnioski o dofinansowanie o wartości 8 809 580,00 PLN). Trwa procedura
oceny merytorycznej, w związku z tym nie podpisano Ŝadnej umowy o dofinansowanie.

Komplementarność
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekty realizowane w ramach Działania 6.1 są komplementarne z projektami realizowanymi w ramach
poprzedniego okresu programowania a mianiowicie z programem ZPORR i SPO RZL. W ramach konkursów
ogłaszanych na realizację Działania 6.1 POKL występują wnioski, które są kolejną edycją projektów
realizowanych w ramach ZPORR i zyskały pozytywną opinię uczestników projektów. Kierowanie działań
w projektach systemowych oraz projektach realizowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 6.1.1 do osób
bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia, a w szczególności

do osób będących w szczególnej sytuacji

na rynku pracy, nawiązuje do Działań SPO RZL. Pomiędzy działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu VI
POKL, a działaniami realizowanymi w ramach Osi 3 PROW Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie
gospodarki wiejskiej zachodzi komplementarność w zakresie zwiększenia moŜliwości uzyskania przez
mieszkańców obszarów wiejskich pracy poza rolnictwem. MoŜliwość osiągnięcia takiego celu zapewni m.in.
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kierowanie form wsparcia takich jak szkolenia i aktywizacja zawodowa do osób zamieszkujących tereny wiejskie.
Inicjatywa rozwoju obszarów wiejskich określona w RPO WL pozostaje komplementarna wobec Osi 6
Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, proponowanej
w ramach polityki spójności na lata 2007 – 2013, realizowanej w ramach NSRO. Działania podejmowane
w ramach wdraŜania Priorytetu VI POKL uzupełniają się równieŜ z Programem Operacyjnym Rozwój Polski
Wschodniej i jego celem głównym: Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej
poprzez realizację projektów prowadzących do zwiększenia zatrudnienia.
Komplementarność Działania 6.1 z RPO WL zachodzi na poziomie wzrostu zatrudnienia, co jest elementem celu
głównego POKL, jak równieŜ istotnym elementem celu głównego RPO WL Oś priorytetowa VIII RPO WL
Infrastruktura społeczna jest komplementarna poprzez poprawę warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy
z Działaniem 6.1, gdzie wsparcie uzyskają projekty polegające m.in. na organizowaniu warsztatów oraz szkoleń
z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, słuŜące wzmocnieniu
i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie.
Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Poddziałania 6.1.1 przyczynią się do zapewnienia
komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje
wpływające na rozwój województwa lubelskiego (wskazane w RPO WL).
W ramach Poddziałania 6.1.1 w okresie sprawozdawczym realizowana była umowa z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim Jana Pawła II „Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012” Wartość projektu wynosi
721 262,00 PLN, okres realizacji od 01.04.2009 r. do 31.05.2010 r., wsparciem zostanie objętych 130
uczestników projektu. W ramach projektu realizowane będą szkolenia z zakresu turystyki, m.in. Pracownik
administracyjno – biurowy w turystyce w rejonie przygranicznym Polski i Ukrainy, Marketing turystyczny
z wykorzystaniem ICT, Pozyskiwanie środków na działalność turystyczna , w tym agroturystyki i ekoturystyki,
etykieta i savoir- vivre w turystyce, Obsługa klienta z językiem (angielskim, niemieckim, ukraińskim lub
rosyjskim ) w turystyce. Projekt, w którym realizowane są szkolenia z zakresu turystyki jest zgodny z Osią
Priorytetową I RPO – Przedsiębiorczość i Innowacje, w ramach której wspierane będą inwestycje w dziedzinie
turystyki oraz Osią Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, której celem głównym
jest wypromowanie atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o duŜej atrakcyjności kulturalnej
i turystycznej
Pomiędzy działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu VI POKL a działaniami realizowanymi w ramach
Osi 3 PROW Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej zachodzi
komplementarność w zakresie zwiększenia moŜliwości uzyskania przez mieszkańców obszarów wiejskich pracy
poza rolnictwem. MoŜliwość osiągnięcia takiego celu zapewni m.in. kierowania form wsparcia takich jak
szkolenia i aktywizacja zawodowa do osób zamieszkujących tereny wiejskie. Inicjatywa rozwoju obszarów
wiejskich określona w RPO WL pozostaje komplementarna wobec Osi 6 Wyrównywanie szans rozwojowych
i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, proponowanej w ramach polityki spójności na lata
2007 – 2013, realizowanej w ramach NSRO. Działania podejmowane w ramach wdraŜania Priorytetu VI POKL
uzupełniają się równieŜ z Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej i jego celem głównym:
Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej poprzez realizację projektów
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prowadzących do zwiększenia zatrudnienia.
Projekt

„TWOJA

FIRMA

TWOJĄ

SZANSĄ”

realizowany

przez

Powiatowy

Urząd

Pracy

w Biłgoraju w okresie od 01.09.2009 r. do 30.06.2001 r. na kwotę 1 039 784,98 PLN, zgodny jest z 1 typem
operacji przewidzianym do realizacji w Planie Działania na 2009 r. Projekt skierowany jest do grupy 40 osób
fizycznych (bezrobotnych i pracujących) z powiatu biłgorajskiego, zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą. Poprzez zastosowanie takich form wsparcia jak - doradztwo grupowe, szkolenia umoŜliwiające uzyskanie
niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie
środków finansowych w wysokości 40 000 PLN na osobę na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia
pomostowego dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach przedmiotowego projektu.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Działanie 6.2 jest komplementarne z Priorytetem II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach oraz
w stosunku do działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007
– 2013, w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje: z Działaniem 1.1 Dotacje dla
nowopowstałych mikroprzędsiębiorstw, którego celem jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym
okresie funkcjonowania mikroprzędsiębiorstw, realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego, jak
równieŜ z Działaniem 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. Celem Działania 1.2 jest poprawa
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłuŜej niŜ dwa lata, realizujących
innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.
Działanie 6.2 jest takŜe komplementarne w stosunku do Działania 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
i transferu wiedzy w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna - w ramach RPO WL. Celem
Działania 2.3 jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez inwestycje i doradztwo.
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotowego Działania zasadne jest powiązanie go z Programami
realizowanymi w obecnym okresie programowania takimi jak (RPO WL, Rozwój Polski Wschodniej, PROW).
Przedmiotowe działanie jest szczególnie komplementarnie powiązane z Osią 4 Leader Programu Rozwój
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt Partnerski „Wykorzystaj swój potencjał” Beneficjenta Gminy Podedwórze realizowany wraz
ze Stowarzyszeniem na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego na kwotę 43 568,00 PLN
zrealizowany od 01.06.2009 r do 30.09.2009 r., zgodny jest ze wszystkimi 3 typami operacji przewidzianymi
do realizacji w ramach konkursu a wskazanymi w PD na 2009 r. Projekt skierowany jest do 8 osób bezrobotnych
zamieszkujących obszar gminy Podedwórze. Wpływa na zwiększenie aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów
wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych dla osób objętych wsparciem,
jak równieŜ wspiera lokalne inicjatywy szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie
lokalnym. Z uwagi na fakt, iŜ jest to projekt realizowany w partnerstwie wpływa równieŜ pozytywnie na rozwój
dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie
lokalnym.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
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Komplementarność pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20072013 a Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zachodzi juŜ na poziomie celów głównych. Celem PO KL
jest: „Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej”. Działania podejmowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, wzmacniają skuteczność realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Komplementarność pomiędzy powyŜszymi programami zachodzi nie tylko na poziomie celów głównych,
ale równieŜ na poziomie celów szczegółowych i priorytetów. Działania realizowane w ramach Poddziałania 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej są komplementarne w odniesieniu do RPO WL
w zakresie osi priorytetowych VII i VIII.
Komplementarna w stosunku do priorytetów POKL jest w szczególności Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura
społeczna RPO.
W odniesieniu do PO Rozwój Polski Wschodniej zagadnienie komplementarności przejawia się w następujących
aspektach: Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
- w zakresie działań na rzecz aktywnej integracji osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT.
Wsparcie w ramach PO KL jest komplementarne takŜe w stosunku do działań współfinansowanych przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizowanych przez Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), wdraŜanych
przez Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich
2007–2013 (PO ZRSRiNOR). Zgodnie z zakresem interwencji EFS, w PO KL finansowane są szkolenia
przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu.
Realizacja powyŜszych zamierzeń odbywa się w ramach działań zmierzających do realizacji celu horyzontalnego
NSRO jakim jest „wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich” (większość beneficjentów objętych wsparciem w ramach Działania 7.1).
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Zastosowanie określonych kryteriów w konkursie w ramach Działania 7.2 miało przyczynić się do zapewnienia
komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje
wpływające na rozwój województwa lubelskiego (wskazane w RPO WL). Premiowanie projektów proponujących
szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z Osią Priorytetową I RPO – Przedsiębiorczość
i Innowacje, której celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim, a jednym ze
sposobów osiągnięcia tego celu jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz
z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw (zgodność z EFRR, PO Innowacyjna Gospodarka, PO
Infrastruktura i środowisko). Szkolenia w zakresie infrastruktury drogowej są spójne z załoŜonymi w RPO
kierunkami rozwoju województwa w ramach Osi Priorytetowej V Transport, gdzie celem jest Poprawa
wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny. W ramach Osi Priorytetowej
V przewiduje się wsparcie projektów z zakresu robót budowlanych i modernizacji dróg (zgodność z PO
Infrastruktura i Środowisko). Szkolenia w ramach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wynikają z konieczności
dostosowania kwalifikacji potencjału ludzkiego do inwestycji wspieranych w ramach RPO Oś Priorytetowa VI –
Środowisko i czysta energia, w ramach którego wspierane będą dotacje na oczyszczanie ścieków oraz
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zaopatrzenie w wodę. Dodatkowo w ramach tej Osi Priorytetowej będą wspierane projekty promujące wsparcie
dla przedsięwzięć w zakresie zastępowania tradycyjnych źródeł ciepła alternatywnymi odnawialnymi źródłami
energii. Ta Oś Priorytetowa jest zgodna z PO Infrastruktura i Środowisko.
Premiowanie projektów proponujących szkolenia w zakresie turystyki jest zgodne z Osią Priorytetową I RPO –
Przedsiębiorczość i Innowacje, w ramach której wspierane będą inwestycyjne w dziedzinie turystyki oraz Osią
Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, której celem głównym jest wypromowanie
atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o duŜej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Wykazana
wyŜej komplementarność spójna jest na poziomie celów ww. Programów Operacyjnych.
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
W zakresie Działania 7.3 naleŜy wskazać na następujące kryteria określone w Planie Działania dla Priorytetu VII
województwa lubelskiego na rok 2009 ustanawiające punkty styczne z działaniami programowanymi w ramach
Osi Priorytetowej 3 „Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej” i Osi
Priorytetowej 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1. kryterium dostępu dla Działania 7.3: grupę docelową w projekcie stanowią osoby, zamieszkałe
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców województwa lubelskiego
2. kryterium strategiczne dla Działania 7.3 premiujące projekty, w których Wnioskodawca lub jego partner
(partnerzy) są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach Lokalnych Grup
Działania lub partnerstw na rzecz rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Działania 7.3 przyjął do realizacji projekt Widomscy. Com
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Paweł Widomski pt. „My u nas w Tereszpolu” na łączną kwotę
dofinansowania 49 992,50 PLN. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 mieszkańców gminy Tereszpol (w tym 10
kobiet) podniesie umiejętnosci w zakresie promocji i marketingu agroturystycznego oraz uzyska specjalistyczne
kwalifikacje w zakresie organizacji imprez promocyjnych (targów). PowyŜszy projekt jest komplementarny
z działaniami programowanymi w ramach Osi Priorytetowej 3 skierowanym do osób zamieszkałych
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców województwa lubelskiego (sprzyja zmniejszeniu poziomu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz
wzrostowi Ŝycia ich mieszkańców). Ponadto Wnioskodawca posiada doświadczenie związane z Lokalnymi
Grupami Działania na rzecz rozwoju (wykorzystanie doświadczenia Wnioskodawcy pozwoli wzmocnić zarówno
poczucie lokalnej wspólnoty, jak i kapitał społeczny).
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Kryteria za zastosowane w konkursach w ramach Priorytetu VIII PO KL przyczyniają się do zapewnienia
komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje
wpływające na rozwój województwa lubelskiego. W związku z obowiązkiem wykazywania komplementarności
w realizowanych w ramach PO KL projektach, zasadę uwzględniono w bieŜącym Planie Działania dla Priorytetu
VIII na rok 2009. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki komplementarne są w stosunku do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2006-2020, jak równieŜ wpisują się w cele i priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje oraz Oś
priorytetowa 7: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna oraz komplementarne ze Strategią Rozwoju
Nauki w Polsce do 2015 roku oraz Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej. Działania na rok 2009
komplementarne są z dokumentami strategicznymi dla województwa lubelskiego między innymi w zakresie
wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MŚP) na terenie województwa
lubelskiego, polepszenia stopnia powiązań pomiędzy światem nauki, a sektorem przedsiębiorstw, a co za tym
idzie do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce. Realizacja Priorytetu VIII
przyczyni się do wzmocnienia współpracy między strefą badawczo – rozwojową, a gospodarką w strategicznych
dla regionu dziedzinach. Spójne są równieŜ załoŜenia dotyczące dostarczenia lubelskim przedsiębiorcom jak
najszerszego wsparcia umoŜliwiającego zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji dla rozwoju
ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku. Kierunki działań komplementarne są równieŜ z załoŜeniami
Priorytetu II PO KL, realizują CEL 3 PO KL. W Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 określono
następujące kryteria, które będą inicjować i przyczyniać się do realizacji ww. komplementarności:
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.1:
1. Projekt obejmuje szkolenia kończące się dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych zawierającym informacje dotyczące przede wszystkim
zakresu szkoleń i liczby godzin szkoleniowych.
2. Projekt obejmuje szkolenia podnoszące i/lub umoŜliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w co najmniej
jednym z poniŜszych zakresów:
a) Infrastruktury drogowej i/lub
b) Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i/lub
c) Odnawialnych źródeł energii i/lub
d) Budownictwa i/lub
e) Turystyki.
3. Projekt obejmuje programy profilaktyki i promocji zdrowia pracowników, z których co najmniej 20%
stanowią osoby w wieku powyŜej 45 lat.
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.2:
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby odchodzące z rolnictwa.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagroŜone utratą zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji
przedsiębiorstwa objęte działaniami szybkiego reagowania.
3. Projekt ma na celu zdiagnozowanie branŜ przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz branŜ
wymagających przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w województwie lubelskim.
4. Projekt wykorzystuje rezultaty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które zostały zatwierdzone przez Krajowe
Sieci Tematyczne.
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.2.1:
1. Projekt dotyczy staŜy w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych prowadzących działalność
w strategicznych dla regionu dziedzinach nauki określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
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Lubelskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 tj. inŜynieria,
biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska, rolnictwo i przetwórstwo rolne, produkcja energii
z odnawialnych źródeł.
2. Projekt z uprawdopodobnieniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie lub rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin out.
Projekt realizowany zgodnie z zasadą komplementarności w ramach Poddziałania 8.1.1:
1. Projekt pt. „Nowa perspektywa - kadry dla budownictwa” (wartość projektu: 844 361,90 PLN; okres realizacji
03.08.2009 do 30.07.2010). Projekt skierowany jest do 120 osób odchodzących z rolnictwa. Dzięki uczestnictwu
w szkoleniach ww. osoby zdobędą uprawnienia, które pozwolą na podjęcie pracy poza sektorem rolnym. Projekt ten
jest komplementarny z inwestycjami umieszczonymi w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów
kluczowych w ramach RPOWL 2007-2013, m.in. z rozbudową drogi Lublin - Port Lotniczy Świdnik.
Komplementarność projektów zachodzi na płaszczyźnie zatrudnienia. Szkolenie dostarczą wykonawcom projektów
kluczowych woj. lubelskiego kadry z uprawnieniami do wykonywania m.in. zawodu operatora koparko-ładowarek.
Wynikiem komplementarności będzie z jednej strony zapewnienie zatrudnienia uczestnikom, z drugiej strony
usprawnienie procesu realizacji Projektów Kluczowych dzięki zagwarantowaniu wykwalifikowanych kadr przy ich
realizacji.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Projekty realizowane w ramach Priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki komplementarne są w stosunku do działań podejmowanych w ramach Osi
Priorytetowej VIII „Infrastruktura Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
W ramach ww. Osi Priorytetowej przewiduje się wsparcie obejmujące inwestycje ukierunkowane na rozwój
potencjału szkół prowadzących kształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, jak równieŜ inwestycje
dotyczące kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego. Placówki oświatowe objęte Działaniami
w ramach Priorytetu IX PO KL (z wyłączeniem przedszkoli) są przewidziane do objęcia wsparciem z RPO WL
w postaci dotacji na inwestycje z zakresu infrastruktury. W Planie Działania na rok 2009 określono następujące
kryteria, które będą przyczyniać się do realizacji ww. komplementarności:
kryterium strategiczne dla Poddziałania 9.1.2 i Działania 9.2, 9.3 i 9.4:
Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi
ze źródeł wspólnotowych innych niŜ Europejski Fundusz Społeczny.
kryterium dostępu dla Poddziałania 9.1.2 i Działania 9.2
Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły realizujące kształcenie ogólne lub ich organy prowadzące (łącznie
z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodabniające większą efektywność interwencji funduszy
strukturalnych)
kryterium strategiczne w ramach Poddziałania 9.1.2
Premiujące projekty realizowane na terenie obszarów wiejskich - obszary o słabej infrastrukturze edukacyjnej
(łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodabniające większą efektywność interwencji
funduszy strukturalnych).
kryteria strategiczne dla Działania 9.2
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- premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji oferty
edukacyjnej, m.in. tworzenie nowych kierunków kształcenia (łącznie z kryterium komplementarności działań,
jako uprawdopodabniające większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych),
- premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami ukierunkowane na naukę zawodów
istotnych z punktu widzenia inwestycji kluczowych realizowanych w ramach RPO WL i PO RPW (łącznie
z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodabniające większą efektywność interwencji funduszy
strukturalnych).
Wśród projektów realizujących zasadę komplementarności w ramach Działań Priorytetu IX wyróŜnić
moŜna:
1. „Jak rozwinąć skrzydła? – zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół z miasta Rejowiec Fabryczny” realizowany
w ramach Poddziałania 9.1.2 przez Miasto Rejowiec Fabryczny/Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu
Fabrycznym. Projekt realizowany jest na terenie powiatu chełmskiego od 02.11.2009 r. do 29.04.2011 r. Wartość
projektu: 240 100,00 PLN. Wsparciem objęto 216 uczniów ze zdiagnozowanymi problemami w nauce, zwłaszcza
z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych i języków obcych oraz

z problemami adaptacyjnymi.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, a takŜe zajęcia logopedyczne i konsultacje
z psychologiem. Projekt jest komplementarny z projektem pt. „Sportowe centrum promocji zdrowia w Rejowcu
Fabrycznym” realizowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2007-2010, w wyniku którego zostały
oddane sale do zajęć rehabilitacyjnych, wykorzystywane równieŜ do prowadzenia zajęć dodatkowych.
2.„Szkoła równych szans w Gminie śyrzyn” realizowany w ramach Poddziałania 9.1 przez Gminę
śyrzyn/Samorządową Administrację Placówek Oświatowych. Projekt realizowany jest na terenie powiatu
puławskiego od 01.11.2009 r. do 30.04.2011 r. Wartość projektu: 1 072 985,00 PLN. Wsparciem objęto
632 uczniów z problemami w nauce oraz wymagającch opieki psychologicznej i doradczej. W ramach wsparcia
zaplanowano m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, humanistycznych, informatycznych i językowych, utworzenie Gimnazjalnego Ośrodka Kariery,
a takŜe dyŜury psychologa. Projekt jest komplementarny z inwestycją budowy gimnazjum i hali sportowej z RPO
WL.
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie
instytucjonalnym poprzez Pracę Podkomitetu Moniturującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007 – 2013, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego (KM RPO WL), pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej. Zasady doboru osób
do w/w gremiów powołanych z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie polityki regionalnej gwarantuje
komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. Do komplementarności
przyczynia się równieŜ fakt, Ŝe listy rankingowe wniosków w ramach PO KL w województwie lubelskim
zatwierdzone są przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który jednocześnie jest Instytucją Zarządzającą RPO
WL. Przedstawione w Planie Działań na 2009 rok kierunki działań komplementarne są ze Strategią Województwa
Lubelskiego na lata 2006 – 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata
2007 – 2013, Strategią rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski
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Wschodniej.
1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/20061
.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach ogłaszanych konkursów premiowane były projekty,
wspierające podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w obszarze ekonomii społecznej
w ilości 5% przyznanych dotacji w ramach projektu. Kryterium to miało na celu upowszechnienie działalności
spółdzielni socjalnych w województwie lubelskim. Podmioty ekonomii społecznej stanowią jeden z elementów
rozwoju lokalnych usług uŜyteczności publicznej oraz budowania integracyjnych rynków pracy. Dodatkowo
premiowane były projekty, w których grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 70% kobiety w wieku
powyŜej 45 roku Ŝycia. Osoby powyŜej 45 roku Ŝycia zostały zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym naraŜona na ryzyko
wykluczenia. Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności zawodowej, przy stosunkowo niskim
poziomie bezrobocia, dlatego działania adresowane do osób starszych powinny koncentrować się przede
wszystkim na zapobieganiu ich wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym tworzeniu
warunków dla utrzymania tej grupy na rynku pracy. Dnia 14 grudnia 2009 r. podpisana została umowa
o dofinansowanie projektu z Panią Urszulą Bancerz występującą jako przedsiębiorca Centrum Doradztwa
Finansowego na realizację projektu „Gotowe na sukces” o wartości 861 823,80 PLN. Projekt realizowany jest
w okresie od 01.01.2010 r. do 30.12.2011 r. i skierowany do 20 kobiet w wieku powyŜej 45 lat zamieszkałych
na terenie powiatu łukowskiego, pozostających bez zatrudnienia, a w szczególności do kobiet długotrwale
bezrobotnych. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe: cukiernik, kucharz małej
gastronomii, opiekunka środowiskowa, florystyka, sprzedawca, księgowa.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym do dofinansowania mogły zostać wyłonione projekty (w ramach Działania
6.3), w których grupę docelową w projekcie stanowiły osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
Grupa docelowa jaką są osoby zamieszkujące obszary wiejskie naleŜy do grup znajdujących się w szczególnie
rudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach Działania 6.3 podpisana została umowa z Fundacją Rozwoju
Lubelszczyzny „Nowe umiejętności szansą na zatrudnienie”. Wartość projektu wynosiła 46 818,00 PLN, okres
realizacji od 01.09.2019 r. do 31.12.2009 r., wsparciem zostało

objętych 24 uczestników projektu, osoby

zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast
do 25 tyś mieszkańców województwa lubelskiego, natomiast zakładanymi rezultatami w projekcie były:
uzyskanie przez 14 uczestników kwalifikacji w zawodzie kasjer – sprzedawca potwierdzonych egzaminem
i zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu zawodowym,

uzyskanie przez 10 uczestników kwalifikacji

(potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego „Kurs prawa jazdy kat. B”) umoŜliwiających
przystąpienie do egzaminu państwowego.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
1

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego
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W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach ogłaszanych konkursów premiowane były projekty, skierowane
wyłącznie na realizację subsydiowanego zatrudnienia, przy czym grupę docelową w projekcie w co najmniej
30% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, będące w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia, które zamieszkałe są na
terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców województwa lubelskiego.
Na podstawie analizy rynku pracy wykazano niewielki procent subsydiowanego zatrudnienia w ogólnej liczbie
realizowanych form zatrudnienia w trybie konkursowym na poziomie województwa lubelskiego. Ponadto
ze względu na specyfikę grupy docelowej subsydiowane zatrudnienie jest optymalną formą wsparcia.
Ponadto premiowane były projekty, w których grupę docelową stanowiły w 100% osoby niepełnosprawne
zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25
tys. mieszkańców województwa lubelskiego oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane
do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Z dostępnych raportów, badań oraz analizy bilansu potrzeb
województwa lubelskiego wynika, iŜ osoby niepełnosprawne posiadają ograniczony dostęp do moŜliwości
uczestnictwa w aktywnych formach integracji, w tym uzyskaniu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy.
Preferowanie tej grupy docelowej moŜe mieć pozytywny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku
pracy. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.).
Dodatkowo premiowane były projekty, w których grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40 %
osoby w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych
potrzeb tej grupy docelowej. Osoby powyŜej 45 roku Ŝycia zostały zidentyfikowane jako jedna z grup
docelowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym naraŜona na
ryzyko wykluczenia. Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom aktywności zawodowej, przy stosunkowo
niskim poziomie bezrobocia, dlatego działania adresowane do osób starszych powinny koncentrować się przede
wszystkim na zapobieganiu ich wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym tworzeniu
warunków dla utrzymania tej grupy na rynku pracy.
Przykładowym projektem, w którym grupę docelową stanowią w co najmniej 40% osoby w wieku powyŜej 45
roku Ŝycia jest projekt Fundacji Inicjatyw Lokalnych pt. „Nowy zawód szansą na zatrudnienie” realizowany
od 01.10.2009 do 30.09.2010 na łączną kwotę dofinansowania 299 021,85 PLN. Projekt zakłada objęcie
wsparciem 60 uczestników. W ramach w/w projektu przewidywane są szkolenia z zakresu: spawania – do wyboru
metoda: elektrodą otuloną w osłonie CO2, MAG, TIG oraz operator koparko-ładowarki, a zatem przewiduje
wsparcie projektów z zakresu robót budowlanych i modernizacji dróg.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W ramach Działań 8.1 oraz 8.2 w okresie sprawozdawczym realizowane są projekty wpływające na poprawę
sytuacji w obszarze integracji w dziedzinie zatrudnienia. Projektodawcy dzięki diagnozie sytuacji na lokalnym
rynku pracy poprzez organizowanie róŜnych szkoleń pozwalają na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji
uczestnikom projektów. Dzięki tym szkoleniom osoby będą mogły podjąć zatrudnienie w branŜy, w której istnieje
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w danej dziedzinie pracowników.
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Postęp w realizacji działań w tym zakresie moŜna zobrazować na przykładzie projektu realizowanego w ramach:
1. Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pt. „ Pomysł na nowy
zawód - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2009 do 31.07.2010, wartość projektu 589 980,00 PLN.
W ramach projektu wsparciem zostały objęte 72 osoby odchodzące z rolnictwa, które chciałyby podjąć pracę poza
sektorem rolnym. Beneficjent ww. projektu przewidział wsparcie w postaci kursów zawodowych tj. florystyka
i dekoratorstwo, wideofilmowanie i fotografia, wizaŜ i kosmetyka. Dzięki tym szkoleniom 94% osób podniesie
swoje kwalifikacje i będzie mogło podjąć pracę ww. w branŜach.
2. Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
pt. „Nowoczesne cięŜarówki dla 50-latków” realizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców "Kulka". Okres
realizacji: 1.02.2009 do 31.03.2010, wartość projektu: 747 035,51PLN. W ramach projektu wsparciem zostało
objętych 120 osób powyŜej 50 roku Ŝycia, które chciałyby ponieść swoje kwalifikacji w celu zabezpieczenia się
przed utratą pracy lub teŜ są to osoby, które chcą zmienić miejsce zatrudnienia. Beneficjent ww. projektu
przewidział wsparcie w postaci kursów zawodowych tj. kurs prawa jazdy kategorii C+E. Dzięki temu szkoleniu
100% osób podniesie swoje kwalifikacje i uzyska prawo jazdy.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W ramach Działań Priorytetu IX w okresie sprawozdawczym realizowane są projekty wpływające na poprawę
sytuacji w obszarze integracji w dziedzinie zatrudnienia. Projektodawcy dzięki diagnozie sytuacji na lokalnym
rynku pracy umoŜliwiają uczestnikom projektów kształcenie w formach szkolnych i podnoszenie kwalifikacji,
dzięki którym będą oni mogli po zakończeniu projektu podjąć zatrudnienie w branŜy, w której isnieje
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w danej dziedzinie pracowników.
Postęp w realizacji działań w tym zakresie moŜna przedstawić na przykładzie projektu realizowanego
w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „Nowoczesna szkoła”
WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.01.2009 r. – 31.01.2011 r.;
wartość projektu: 1 881 404,00 PLN. Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół zawodowych
z terenów wiejskich i małych miast (1 342 osoby). Udzielone wsparcie ma na celu przygotowanie uczniów
do wejścia na rynek pracy poprzez wdroŜenie programów rozwojowych w 11 szkołach województwa lubelskiego.
Beneficjent zaplanował kompleksowe działania polegające m.in. na realizacji zajęć wyrównawczych,
rozwijających z przedmiotów ścisłych (informatyka, matematyka, przedsiębiorczość), j. angielskiego, a takŜe
doradztwa edukacyjno – zawodowego i opieki pedagogicznej. Projekt zakłada bardzo szeroką współpracę
z pracodawcami z regionu województwa (min. 24 zakłady pracy), u których odbywać się będą praktyki dla
uczniów. Spośród uczestników projektu większość dzięki udziałowi w zajęciach podniesie kompetencje
kluczowe, a uczestnictwo w praktykach umoŜliwi im znalezienie zawodu po ukończeniu szkoły.
Wpływ na poprawę sytuacji osób dorosłych na rynku pracy ma równieŜ projekt realizowany
w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych pt.
„Wykształcenie w cenie” Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie. Okres realizacji
projektu: 01.07.2009 r. – 30.07.2010 r.; wartość projektu: 578 394,60 PLN. W ramach projektu wsparciem objęto
240 słuchaczy szkół kształcenia ustawicznego, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, którzy chcieliby podjąć
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pracę poza sektorem rolnym, jednak ze względu na specyfikę wykonywanego do tej pory zawodu mają
kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy. W pierwszej kolejności Beneficjent przewidział
prowadzenie zajęć z j. obcych, projektowania stron www i podstaw przedsiębiorczości niezbędnych
w perspektywie tworzonych nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji projektu ponad 90%
uczestników podniesie swoje kwalifikacje w zakresie znajomości j. obcych, technologii ICT i przedsiębiorczości.
1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 12
1.C. Zmiany uwarunkowań wdraŜania Priorytetu3
Częste zmiany dokumentów programowych, w tym przede wszystkim zmiany Zasad finansowania PO KL,
jak równieŜ zmianę Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nowe zapisy w dokumentach
programowych utrudniały realizację projektów i powodowały wielokrotne aneksowanie umów. Wiązało się to
równieŜ z częstym korygowaniem wniosków o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym pojawiła się
równieŜ wątpliwość co do sposobu rozliczania środków nie wygasających z upływem roku 2008.
Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie niezbędne aneksy do umów o dofinansowanie,
w których ujęto zmiany w szczególności w zakresie:
- odsetek bankowych od przekazanych beneficjentowi transz dotacji rozwojowej
- terminu zwrotu środków nie wydatkowanych z końcem roku budŜetowego
- rozliczania przychodów w projekcie
- zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
- wprowadzenia zapisów dotyczących praw autorskich.
2. Opis istotnych problemów we wdraŜaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych
do podjęcia środkach zaradczych
We wnioskach o płatność w pkt.12 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu
pojawiają się informacje o problemach z rekrutacją i związanych z tym przesunięciach w harmonogramie,
problemy związane z opóźnieniami w ponoszeniu wydatków przewidywanych w harmonogramie projektu,
co wynikało z obowiązku przeprowadzania wewnętrznych procedur oraz obowiązków wynikających z ustawy PZP.
Beneficjenci wskazują równieŜ na opóźnienia w przelewach transz po zatwierdzeniu wniosków o płatność z uwagi
na brak środków na rachunku IP.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
Nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wskaźniki realizacji Priorytetu
a. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2
b. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale
na cele szczegółowe
2
3

Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
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Osiagnięte wskaźniki produktu
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI udział w projektach rozpoczęło 18 297 osób (K – 10
953, M – 7 344) co stanowi 58,16% ogółu wszystkich uczestników w ujęciu narastającym, tj. 31 461 osób. 361
osób to osoby niepełnosprawne (K - 211, M - 150), natomiast 15 528 osób (K – 9 400, M – 6 128) pochodzi
z terenów wiejskich. Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 14 550 osób (K –
8 798, M – 5 752). 822 osoby (K – 455, M – 367) przerwały udział w projektach, natomiast 10 240 osób (K – 6
718, M – 3 522) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI na koniec okresu
objętego sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 16 136 osób bezrobotnych (K – 9 366, M
- 6 770), co stanowi 88,19 % wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009. 1 725 osób
nieaktywnych zawodowo (K – 1 291, M - 434) rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu VI, co stanowi 9,43% ogółu wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009 oraz 436
osób (K - 296, M - 140) posiadających status zatrudniony, co stanowi 2,38% ogółu wszystkich uczestników
rozpoczynających udział w roku 2009. Większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby
młode (15-24 lata) 7 578 (K – 4 475, M – 3 103) oraz osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne 9 758
(K – 5 423, M – 4 335). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i niŜszym 1 612 (K -734, M - 878).

W okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu
z podziałem na cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1 Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
1) Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – 14 550, w tym:

- liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania -755
2) Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 2 300
3) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy - 97
Cel 2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu –
6 159 , w tym:
- osoby z terenów wiejskich – 3 475
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej - 341
Cel 3 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział
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w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – 9 821, w tym:
- osoby niepełnosprawne - 503
- osoby długotrwale bezrobotne – 3 464
- osoby z terenów wiejskich – 6 526
Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które które uzyskały środki
na podjęcie działalności gospodarczej – 1 217, w tym:
- osoby niepełnosprawne - 13
- osoby długotrwale bezrobotne - 518
- osoby z terenów wiejskich - 844
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych - 18
Cel 4 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
Liczba osób w wieku 55-64 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu - 639
Liczba osób w wieku 55-64 lata, które które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej- 111.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII udział w projektach rozpoczęły 5 493 osoby (K – 3
927, M – 1 566) co stanowi 58,22% ogółu wszystkich uczestników w ujęciu narastającym, tj. 9 435 osób. 961
osób to osoby niepełnosprawne (K - 649, M - 312), natomiast 2 842 osoby (K – 2 249, M – 593) pochodzi z
terenów wiejskich. Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 1 801 osób (K – 1
277, M – 524). 115 osób (K – 62, M – 53) przerwało udział w projektach, natomiast 5 627 osób (K – 4 283, M –
1 344) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII na koniec okresu objętego
sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęły 1 953 osoby bezrobotne (K – 1 456, M 497), co stanowi 35,55 % wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009.

2 099 osób

nieaktywnych zawodowo (K – 1 346, M - 753) rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu VII, co stanowi 38,21% ogółu wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009 oraz 1
441 osób (K – 1 125, M - 316) posiadających status zatrudniony, co stanowi 26,23 % ogółu wszystkich
uczestników rozpoczynających udział w roku 2009. Większość osób, które rozpoczęły udział w projektach
stanowią osoby młode (15-24 lata) 1 121 (K – 646, M – 475) oraz osoby posiadające wykształcenie
ponadgimnazjalne 2 024 (K – 1 369, M – 655). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem
pomaturalnym 915 (K -769, M - 146).
W okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu
z podziałem na cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
integracji - 646, w tym:
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- osoby z terenów wiejskich – 528
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
projektów- 2 115
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych -32
Cel szczegółowy 2 Wzocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu - 13
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS - 22
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej - 603

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII udział w projektach rozpoczęło 12 766 osób (K – 8
295, M – 4 471) co stanowi 99,13% ogółu wszystkich uczestników w ujęciu narastającym, tj. 12 878 osób. 19
osób to osoby niepełnosprawne (K - 16, M - 3), natomiast 2 932 osoby (K – 1 837, M – 1 095) pochodzą z
terenów wiejskich. Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 7 879 osób (K – 5
153, M – 2 726). 246 osób (K – 152, M – 94) przerwało udział w projektach, natomiast 4 713 osób (K – 3 050,
M – 1 663) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII na koniec okresu objętego
sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęła 1 osoba bezrobotna (K – 0, M - 1),
co stanowi 0,01 % wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009. 201 osób nieaktywnych
zawodowo (K – 126, M - 75) rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII,
co stanowi 1,57% ogółu wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009 oraz 12 564 osoby
(K – 8 169, M – 4 395) posiadające status zatrudniony, co stanowi 98,42 % ogółu wszystkich uczestników
rozpoczynających udział w roku 2009. Większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby
w wieku starszym (55-64 lata) 1 852 (K – 1 115, M – 737) oraz osoby posiadające wykształcenie wyŜsze 6 469
(K – 4 411, M – 2 058). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i niŜszym 191 (K -79, M - 112).

W okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu
z podziałem na cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty
o charakterze regionalnym) - 547
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 7 861
- w tym liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia – 3 148
Cel szczegółowy 2 Poprawa funkcjonowania systemu przewiduwania i zarządzania zmianą gospodarczą
Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą – 0
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Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach,
którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 0
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym - 0

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX udział w projektach rozpoczęły 21 044 osoby (K –
10 799, M – 10 245) co stanowi 91,56% ogółu wszystkich uczestników w ujęciu narastającym, tj. 22 985 osób.
683 osoby to osoby niepełnosprawne (K - 296, M - 387), natomiast 12 435 osób (K – 6 644, M – 5 791)
pochodzi z terenów wiejskich. Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 7 605
osób (K – 4 289, M – 3 316). 496 osób (K – 207, M – 289) przerwało udział w projektach, natomiast 13 404
osoby (K – 6 527, M – 6 877) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX na koniec
okresu objętego sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 227 osób bezrobotnych (K – 194, M - 33),
co stanowi 1,08 % wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009. 19 664 osoby nieaktywne
zawodowo (K – 9 664, M – 10 000) rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX,
co stanowi 93,44% ogółu wszystkich uczestników rozpoczynających udział w roku 2009 oraz 1 153 osoby (K –
941, M – 212) posiadające status zatrudniony, co

stanowi 5,48 % ogółu wszystkich uczestników

rozpoczynających udział w roku 2009. Większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby
młode (15-24 lata) 14 630 (K – 7 086, M – 7 544) oraz osoby posiadające wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne i niŜsze 19 305 (K – 9 443, M – 9 862). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby
z wykształceniem pomaturalnym 250 (K -224, M - 26).
W okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu
z podziałem na cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami
wiejskimi i miejskimi
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu - 123
Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach
Priorytetu - 0
Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu - 34
Cel szczegółowy 2 Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami
wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które
zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu – 123
- w tym na obszarach miejskich - 68
- w tym na obszarach wiejskich - 55
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Cel szczegółowy 3 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły programy rozwojowe - 43
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie
wdraŜania programów rozwojowych - 41
Cel szczegółowy 4 Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach
wiejskich
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach - 40
- w tym nauczyciele na obszarach wiejskich – 40
- w tym nauczyciele kształcenia zawodowego - 0

Osiągnięte wskaźniki rezultatu
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Cel szczegółowy 1 Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy
• Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (O - 42
476, K – 24 171, M-18 305) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako
bezrobotne (O- 167 312, K-77 582 , M- 89 730)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 45%.
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 25,39%
(K-31,16%, M-20,40%).
• Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych
w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 100%
relacja wskaźnika produktu liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział

w szkoleniach

realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (O – 97, K – 83,
M- 14) w stosunku do łącznej liczby kluczowych pracowników PSZ w województwie lubelskim (O -509, K –432,
M-77).
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 19,06% (K19,21%, M- 18,18%).
•

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej

Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 9 335.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania ww. wskaźnik został osiągnięty na
poziomie 3 396.
Cel 2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych
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• % osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni
od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 100%
relacja wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie
pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) (O – 3 001,
K – 1 719, M- 1 282) w stosunku do łącznej liczby osób bezrobotnych, które w tym samym okresie czasu
zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata) (O – 63 457, K – 30 541, M- 32 916)
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 4,73%
(K- 5,63%, M- 3,89%).
• Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji
(O – 18 415, K – 11 074, M- 7 341) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się
jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata) (O – 63 457, K – 30 541, M- 32 916)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 50%.
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 29,02% (K36,26%, M- 22,30%).
• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (15-24 lata)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 27 000.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania ww. wskaźnik został osiągnięty na
poziomie 545.
Cel 3 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
• Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby
osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) i w grupach:
a) osoby niepełnosprawne
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) osoby z terenów wiejskich
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 45%
a) osoby niepełnosprawne -35%
b) osoby długotrwale bezrobotne – 50%
c) osoby z terenów wiejskich – 50%
relacja liczby osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji i w grupach:
a) osoby niepełnosprawne (O – 975, K – 521, M- 454)
b) osoby długotrwale bezrobotne (O – 15 201, K – 9 515, M- 5 686)
c) osoby z terenów wiejskich (O – 22 491, K – 12 913, M- 9 578)
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do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupach:
a) osoby niepełnosprawne (O – 4 939, K – 2 252, M- 2 687)
b) osoby długotrwale bezrobotne (O – 53 336, K – 28 319, M- 25 017)
c) osoby z terenów wiejskich (O – 86 636, K – 39 579, M- 47 057)

W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie ogółem – 25,39%
(K- 31,16%, M- 24,40%) , a w poszczególnych grupach na poziomie:
a) osoby niepełnosprawne (O – 19,74%, K – 23,13%, M- 16,90%)
b) osoby długotrwale bezrobotne (O – 28,50%, K – 33,60%, M- 22,73%)
c) osoby z terenów wiejskich (O – 25,96%, K – 32,63%, M- 20,35%)
•

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 44 000.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania ww. wskaźnik został osiągnięty
na poziomie 2 054.

Cel 4 Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych
• Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji (O – 3 367,
K – 1 212, M- 2 155) do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako
bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata (O – 17 538, K – 6 171, M- 11 367)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 40%.
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 19,20%
(K- 19,64%, M- 18,96%).
• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 11 500.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania ww. wskaźnik został osiągnięty
na poziomie 149.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Cel szczegółowy 1 Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
• Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej
i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 15%.
relacja liczby osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 (O – 2 155, K – 1
462, M- 693) w stosunku do liczby osób, którym przyznano zasiłki okresowe z powodu bezrobocia (O – 20 122)
64

– brak danych w podziale na płeć.
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 10,71%.
• Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 10%
relacja wskaźnika produktu Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi
w ramach realizowanych projektów (O – 2 115) w stosunku do liczby osób, którym przyznano zasiłki okresowe
(O – 27 098)
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 7,81%.
• Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się
aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 100%
relacja wskaźnika produktu Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio
zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym (O – 1 551) w stosunku do liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej w danym roku (O –1 219)
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 127,24% .

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Cel szczegółowy 1 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
• Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym)
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 6%
relacja wskaźnika produktu Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach
w ramach Priorytetu (O – 481) w stosunku do liczby aktywnych przedsiębiorstw w danym roku (O – 77 345*)
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 0,62% .
* liczba aktywnych przedsiębiorstw ogółem została określona na podstawie danych dostępnych tj. Podmioty gospodarcze
według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności z roku 2006 oraz Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie
pracujących do 9 osób z roku 2007.

Cel szczegółowy 2 Poprawa funkcjonowania systemu przewiduwania i zarządzania zmianą gospodarczą
• Relacja liczby pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych
działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami
grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 10%
Wskaźnik rezultatu na poziomie 0%
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
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Cel szczegółowy 1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami
wiejskimi i miejskimi
• Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w róŜnych formach edukacji przedszkolnej
w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 6%
relacja wskaźnika produktu Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w róŜnych formach edukacji
przedszkolnej na obszarach wiejskich (O – 1 505, K – 756, M- 749) w stosunku do liczby dzieci w wieku 3-5 lat
na obszarach wiejskich ogółem w województwie (O – 34 427, K – 16 775, M- 17 652)
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 4,37% (K4,51%, M- 4,24%).
• Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu

ustawicznym

(w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 1%
Wskaźnik rezultatu na poziomie 0%.
• Odsetek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu
w stosunku do wszystkich gmin
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 75%
relacja wskaźnika produktu Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach
projektu – 94 w stosunku do liczby gmin ogółem w województwie – 213.
W danym okresie sprawozdawczym wartość (ogółem) wskaźnika osiągnięta została na poziomie 44,13%.
Cel szczegółowy 2 Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami
wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)
• Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne),
które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na:
a) obszary miejskie
b) obszary wiejskie
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 60%
a) 42%
b) 80%
relacja wskaźnika produktu Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe – 210 w stosunku do liczby szkół podstawowych,
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gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne ogółem w województwie – 2 118.
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 9,92%.
a)

obszary miejskie

relacja wskaźnika produktu Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe – 81 w stosunku do liczby szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne ogółem na obszarach miejskich
w województwie – 859
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 9,43%.
b)

obszary wiejskie

relacja wskaźnika produktu Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe – 129 w stosunku do liczby szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne ogółem na obszarach wiejskich
w województwie – 1 259
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 10,25%.
Cel szczegółowy 3 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego
• Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdroŜyły programy rozwojowe w relacji
do wszystkich szkół tego typu
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 50%.
relacja wskaźnika produktu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły programy
rozwojowe – 44 w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – 308.
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 14,29%.
• Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami
w zakresie wdraŜania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 38%
relacja wskaźnika produktu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały
z przedsiębiorstwami w zakresie wdraŜania programów rozwojowych – 41 w stosunku do liczby wszystkich szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – 308
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 13,31%.
• Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział
w staŜach i praktykach w ramach Priorytetu
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 69 885.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu z realizacji Działania ww. wskaźnik został osiągnięty
na poziomie 47.
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Cel szczegółowy 4 Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach
wiejskich
• Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego
w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym:
a) nauczyciele na obszarach wiejskich
b) nauczyciele kształcenia zawodowego
Wartość docelowa wskaźnika załoŜona w PO KL – 11%
a) 33%
b) 8%
relacja wskaźnika produktu Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich
formach – 61 w stosunku do liczby nauczycieli ogółem w województwie – 31 086,97.
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 0,20%.
a) nauczyciele na obszarach wiejskich
relacja wskaźnika produktu Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich
formach – 61 w stosunku do liczby nauczycieli ogółem na obszarach wiejskich w województwie – 13 088,96.
W danym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 0,47%.
b) nauczyciele kształcenia zawodowego
Wskaźnik rezultatu na poziomie 0%.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach:
- Działania 6.1 w okresie sprawozdawczym 14 415 (K - 8740, M - 5675), co stanowi 237,52% wartości
docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(6069 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 19 353 (K – 11
316, M - 8037), co stanowi 29,63% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (65 311 os.).W stosunku do 2008 r.
(4 970 os. - 7,61%) wartość wskaźnika wzrosła o 22,02 punktu procentowego wartości docelowej. W chwili
obecnej IW (IP2) nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działania 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (w 2008 r. wskaźnik
kształtował się na poziomie zerowym) 32 (K - 14, M - 18), co stanowi 0,22% wartości docelowej załoŜonej
w SzOP (14 337 os.). Stopień realizacji wskaźnika kształtuje się na chwilę obecną na niskim poziomie. Wynika
to z faktu iŜ w ramach Działania 6.2 w realizacji było zaledwie 27 umów z czego, aŜ 18 jest w początkowej fazie
realizacji (umowy podpisane w III kwartale 2009), zaś w ramach pozostałych 9 Beneficjenci rozpoczęli dopiero
proces wypłacania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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- Działania 6.3

w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (w 2008 r. wskaźnik

kształtował się na poziomie zerowym) 103 (K - 44, M - 59), co stanowi 9,60% wartości docelowej załoŜonej
w SzOP (1 073 os.). Biorąc pod uwagę, iŜ dotychczas zatwierdzono 21 wniosków beneficjentów o płatność
dotyczących umów podpisanych w ramach konkursu z 2008 r. oraz fakt, iŜ w ramach konkursu z 2009 r. IOK
planuje podpisanie ok.30 umów na dofinansowanie projektu, IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia
nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
W przypadku Działań 6.2 i 6.3 niska wartość osiągniętych wskaźników, w podziale na przedstawione poniŜej
kategorie uczestników projektów, wynika z sytuacji opisanych w odniesieniu do ogólnej liczby osób, które
zakończyły udział w projekcie.
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 6137 (K – 3 851, M - 2 286), co stanowi 403,22% wartości
docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(1 522 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 8 074 (K – 4
890, M - 3184), co stanowi 49,18% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (16 416 os.). W stosunku do 2008 r.
(1 926 os. – 11,73%) wartość wskaźnika wzrosła o 37,45 p.p wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie
widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 5 (K - 2, M - 3), co stanowi
0,14% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (3 603 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym. Po przeprowadzonej analizie IW (IP2) zdecydowała się na zapisanie w Planie Działania na 2010 r.
kryterium strategicznego, iŜ grupę docelową w projekcie stanowić będą w co najmniej 50 % osoby do 24 roku
Ŝycia.
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 17 (K - 6, M - 11), co stanowi
6,30% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (270 os.). W 2008 r. wskanik kształtował się na poziomie zerowym.
IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 3 454 (K – 2 205, M – 1 249), co stanowi 613,50% wartości
docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(563 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 4 567 (K – 2 818,
M – 1 749), co stanowi 75,12% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (6 080 os.). W stosunku do 2008 r. (1 121
os. – 18,44%) wartość wskaźnika wzrosła o 56,68 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie widzi
zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 5 (K - 2, M - 3), co stanowi
0,37% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (1 335 os.). W 2008 r. wskanik kształtował się na poziomie
zerowym. Po przeprowadzonej analizie IW (IP2) zdecydowała się na zapisanie w Planie Działania na 2010 r.
kryterium strategicznego, iŜ grupę docelową w projekcie stanowić będą w co najmniej 30 % osoby zamieszkałe
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich (zgodnie z definicją GUS).
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 16 (K - 5, M - 11), co stanowi
16,00% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (100 os.). W 2008 r. wskanik kształtował się na poziomie
zerowym. IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
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- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 9 764 (K – 5 929, M – 3 835). Natomiast w ujęciu narastającym
13 534 (K – 7 956, M – 5 578), co stanowi 45,88% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (29 497 os.). Zgodnie z
zasadami systemu sprawozdawczości POKL 2007-2013 wskaźnik jest monitorowany od 01.01.2009r . W chwili
obecnej IW (IP2) nie widzi zagroŜenia nięosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 22 (K - 9, M - 13), co stanowi
0,34% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (6 475 os.). Zgodnie z zasadami systemu sprawozdawczości POKL
2007-2013 wskaźnik jest monitorowany od 01.01.2009r .
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 35 (K - 11, M - 24), co
stanowi 7,22% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (100 os.). W 2008 r. wskanik kształtował się na poziomie
zerowym. IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
a) w tym liczba osób niepełnosprawnych:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 502 (K – 286, M – 216), co stanowi 277,35% wartości docelowej
załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(181 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 567 (K – 330, M – 237), co
stanowi 23,15% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (2 449 os.). W stosunku do 2008 r. (70 os. – 2,86%)
wartość wskaźnika wzrosła o 20,29 p.p. wartości docelowej.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 1 (K - 0, M - 1), co stanowi
0,19% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (538 os.).
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 0 (K - 0, M - 0), co stanowi
0,00 % wartości docelowej załoŜonej w SzOP (40 os.)
Poziom wykonania wskaźnika w przypadku Działań 6.2 oraz 6.3 został osiągnięty na niskim poziomie m.in. z
uwagi na fakt, iŜ w wielu przypadkach nie ma moŜliwości weryfikacji stopnia niepełnosprawności na etapie
rekrutacji, gdyŜ uczestnik projektu na tym etapie nie ma obowiązku ujawniania takich danych za wyjątkiem
sytuacji gdy niepełnosprawność jest jednym z kryteriów

rekrutacji (dana wraŜliwa). Ponadto działania

realizowane na rzecz niepełnosprawnych w znacznym stopniu pokrywają się z Działaniami PFRONu, co
znacznie zmniejsza liczbę osób niepełnosprawnych zainteresowanych uczestnictwem w projektach w ramach
POKL. Ze względu na powyŜsze, IW(IP2) zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika
odpowiednio dla Działania 6.1 – 2000 os, Działania 6.2 – 430 os., Działanie 6.3 – 32 os. Ponadto w celu
podwyŜszenia stopnia osiągnia wskaźnika w Planie Działania na 2010 r. dla projektów realizowanych w ramach
Podziałania 6.1.1, zostało zpisane kryterium strategiczne, iŜ grupę docelową w projekcie stanowić będą w co
najmniej

40% osoby niepełnosprawne oraz w przypadku Poddziałania 6.1.3 kryterium dostepu, iŜ grupę

docelową co najmniej w 5 % stanowić będą osoby niepełnosprawne.
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 3 439 (K – 2 203, M – 1 236), co stanowi 672,99% wartości
docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(511 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 5136 (K – 3 256,
M – 1 907), co stanowi 93,53% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (5 520 os.). W stosunku do 2008 r. (1 749
os. – 31,68%) wartość wskaźnika wzrosła o 61,85 p.p. wartości docelowej. W wyniku przeprowadzonej analizy
IW(IP2) zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika (7 000 os.) ze względu na fakt, iŜ duŜą cześć
osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 stanowią osoby długotrwale
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bezrobotne, co jest ściśle powiązane ze specyfiką projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 6 (K - 2, M - 4), co stanowi
0,50% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (1 212 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym. Ze względu na początkową fazę realizacji projektów IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia
nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 19 (K - 190, M - 0), co
stanowi 20,88 % wartości docelowej załoŜonej w SzOP (91 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym. IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 6 442 (K – 3 862, M – 2 580), co stanowi 514,95% wartości
docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(1251 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 8 987 (K – 5 235,
M – 3 752), co stanowi 66,57% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (13 501 os.). W stosunku do 2008 r.
(2 545 os. – 18,85%) wartość wskaźnika wzrosła o 47,71 p.p. wartości docelowej. IW (IP2) w chwili obecnej nie
widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 18 (K - 9, M - 9), co stanowi
0,61% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (556 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym. Po przeprowadzonej analizie IW (IP2) zdecydowała się na zapisanie w Planie Działania na 2010 r.
kryterium strategicznego, iŜ grupę docelową w projekcie stanowić będą w co najmniej 30 % osoby zamieszkałe
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich (zgodnie z definicją GUS).
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 66 (K - 15, M - 51), co
stanowi 29,73 % wartości docelowej załoŜonej w SzOP (222 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na
poziomie zerowym. IW (IP2) w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości
wskaźnika.
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 634 (K – 347, M – 287), co stanowi 74,59% wartości docelowej
załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(850 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 853 (K – 464, M – 389), co
stanowi 9,30% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (9 169 os.). W stosunku do 2008 r. (194 os-2,12%) wartość
wskaźnika wzrosła o 7,19 p.p. wartości docelowej.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 3 (K - 1, M - 2), co stanowi
0,15% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (2 013 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 2 (K - 1, M - 1), co stanowi
1,32 % wartości docelowej załoŜonej w SzOP (151 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
Stopień realizacji wskaźnika kształtuje się na chwilę obecną na niskim poziomie. W ramach realizowanych
projektów widać małe zainteresowanie uczestnictwem w projektach osób w wieku 50-64 lata. Największa liczba
osób w tym przedziale wiekowym to uczestnicy projektów systemowych, zaś w duŜo mniejszym stopniu
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Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 . Pomimo dołoŜenia wszelkich starań
ze strony IW(IP2) nie jest moŜliwe osiągnięcie tak wysokiej wartości wskaźnika. W związku z powyŜszym IW
(IP2) zaproponowała obniŜenie wartości docelowej wskaźnika odpowiednio dla Działania 6.1 - 4000 os.,
Działanie 6.2 - 880 os., Działanie 6.3 – 65 os. Ponadto w celu podwyŜszenia stopnia osiągnia wskaźnika
w Planie Działania na 2010 r. dla projektów realizowanych w ramach Podziałania 6.1.3, zostało zpisane
kryterium dostępu, iŜ grupę docelową w co najmniej w 5 % stanowić będą osoby w wieku 50-64 lata.
- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 742 (K – 603, M – 139), co stanowi 42,04% wartości docelowej
załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(1765 os.). Natomiast w ujęciu narastającym 766 (K – 623, M – 143), co
stanowi 4,02% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (19 050 os.). W stosunku do 2008 r. (24 os. – 0,13%)
wartość wskaźnika wzrosła o 3,90 p.p. wartości docelowej.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 1 (K - 0, M - 1), co stanowi
0,02% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (4 182os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 12 (K - 12, M - 0), co stanowi
3,85 % wartości docelowej załoŜonej w SzOP (485 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
Stopień realizacji wskaźnika kształtuje się na chwilę obecną na niskim poziomie. W celu podwyŜszenia stopnia
osiągania wskaźnika w Planie Działania na 2010 r. dla projektów realizowanych w ramach Podziałania 6.1.1 oraz
Działania 6.2 zostało zpisane kryterium dostępu, iŜ obligatoryjnie dla kaŜdego uczestnika projektu zostanie
przygotowany Indywidualny Plan Działania oraz dla Poddziałania 6.1.3, iŜ dla co najmniej 50% uczestników
projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania.
Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia
zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata):
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 2 984 (K – 1 717, M – 1 267). Natomiast w ujęciu narastającym
5 877 (K – 3 434, M – 2 443). - Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym
17 (K - 2, M - 15).
- Działanie 6.3 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 0 (K - 0, M - 0).
Dla ww. wskaźnika nie określono w SzOP wartosci docelowej.
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 97 (K – 83, M – 14), co
stanowi 215,56% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(45 os.). Natomiast w ujęciu
narastającym stanowi 23,32% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (416 os.). W stosunku do 2008 r. (wskaźnik
kształtował się na poziomie zerowym) wartość wskaźnika wzrosła o 23,32 p.p. wartości docelowej. IW (IP2)
w chwili obecnej nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 2 243 (K - 712, M – 1 531). Natomiast w ujęciu narastającym 3 339
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(K – 1 092, M – 2 247), co stanowi 59,02% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (5 657 os.). W stosunku do
2008 r. (1 080 os. – 19,09%) wartość wskaźnika wzrosła o 39,93 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW
(IP2) nie widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 57 (K - 36, M - 21), co stanowi
114,00% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(50 os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 2,01% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (2 829.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym. Dostępna na lata 2007-2013 alokacja na Działanie 6.2, pozwoliłaby na udzielenie ok. 3000 dotacji na
rozwój przedsiębiorczości, przy załoŜeniu, iŜ całość alokacji przeznaczona byłaby wyłącznie na ten cel. JednakŜe
ze względu na fakt, iŜ uczestnicy projektów obejmowani są (zgodnie z SzOP) równieŜ doradztwem
szkoleniowym oraz wsparciem pomostowym podstawowym i przedłuŜonym, a takŜe środki alokacji
wykorzystywane są na zadania związane z zarządzaniem projektem niemoŜliwe jest z pktu widzenia WUP
w Lublinie osiągnięcie tak wysokiej wartości wskaźnika, nawet przy załoŜeniu, iŜ 50% wartości projektu będzie
przeznaczone na środki na podjęcie działalności gospodarczej. W związku z powyŜszym IW(IP2) zaproponowała
obniŜenie wartości docelowej wskaźnika dla Działania 6.2 do poziomu 1 500 os.
W związku ze zmianą wartości wskaźnika ogółem proponowane jest równieŜ proporcjonalne zmniejszenie
wartości wskaźnika w poszczególnych podgrupach:
a) liczba osób w wieku 15-24 lata- 360
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 645
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – 120
- w tym liczba osób niepełnosprawnych – 54
- w tym liczba osób z terenów wiejskich – 294
c) liczba osób w wieku 50-64 lata – 140
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 328 (K - 99, M – 229). Natomiast w ujęciu narastającym 532 (K –
168, M – 364), co stanowi 39,32% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (1 353 os.). W stosunku do 2008 r.
(199 os. – 14,71%) wartość wskaźnika wzrosła o 24,61 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie
widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 13 (K - 7, M - 6), co stanowi
260,00% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(5 os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 1,92% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (676 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 1 175 (K - 360, M – 815). Natomiast w ujęciu narastającym 2 012 (K
– 627, M – 1 385), co stanowi 82,80% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (2 430 os.). W stosunku do 2008 r.
(813 os. – 33,46%) wartość wskaźnika wzrosła o 49,34 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie
widzi zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 42 (K - 23, M - 19), co stanowi
3,46% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (1 215 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
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zerowym.
a) w tym liczba osób niepełnosprawnych:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 9 (K - 2, M – 7). Natomiast w ujęciu narastającym 14 (K - 5, M – 9),
co stanowi 6,93% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (202 os.). W stosunku do 2008 r. (5 os. – 2,48%)
wartość wskaźnika wzrosła o 4,46 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie widzi zagroŜenia
nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 4 (K - 4, M - 0), co stanowi
80,00% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(5 os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 3,96% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (101 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 511 (K - 196, M – 315). Natomiast w ujęciu narastającym 854 (K 317, M – 537), co stanowi 187,69% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (455 os.). W stosunku do 2008 r. (340
os. – 74,73%) wartość wskaźnika wzrosła o 112,97 p.p. wartości docelowej. IW (IP2) zaprponowała zwiększenie
wartości docelowej wskaźnika do 1000 os. Wynika to z faktu, iŜ duŜą cześć osób otrzymujących środki na
podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 stanowią osoby długotrwale bezrobotne, co jest
ściśle powiązane ze specyfiką projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 7 (K - 5, M - 2), co stanowi
140,00% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(5os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 3,08% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (227 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 806 (K - 237, M – 569). Natomiast w ujęciu narastającym 1 285 (K 383, M – 902), co stanowi 115,45% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (1 113 os.). W stosunku do 2008 r.
(468 os. – 42,05%) wartość wskaźnika wzrosła o 73,41 p.p. wartości docelowej. IW (IP2) zaprponowała
zwiększenie wartości docelowej wskaźnika do 1500 os. Wynika to z faktu, iŜ duŜą cześć osób otrzymujących
środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 stanowią osoby z terenów wiejskich,
co jest ściśle powiązane ze specyfiką projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 38 (K - 19, M - 19), co stanowi
253,33% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(15 os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 6,83% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (556 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata :
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 105 (K - 27, M – 78). Natomiast w ujęciu narastającym 143 (K - 34,
M – 109), co stanowi 27,03% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (529 os.). W stosunku do 2008 r. (38 os. –
7,18%) wartość wskaźnika wzrosła o 19,85 p.p. wartości docelowej. W chwili obecnej IW (IP2) nie widzi
zagroŜenia nieosiągnięcia załoŜonej w SzOP wartości wskaźnika.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 6 (K - 5, M - 1), co stanowi
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120,00% wartości docelowej załoŜonej w Planie Działania na 2009 r.(5 os.). Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 2,27% wartości docelowej załoŜonej w SzOP (264 os.). W 2008 r. wskaźnik kształtował się na poziomie
zerowym.
Dla poniŜszych wskaźników nie określono wartości docelowej:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 2 243. Natomiast w ujęciu narastającym 3339.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 57.
- w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 328. Natomiast w ujęciu narastającym 532.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 13.
- w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 1 175. Natomiast w ujęciu narastającym 2 012.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 42.
a) w tym osobom niepełnosprawnym:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 9. Natomiast w ujęciu narastającym 14.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 4.
b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 511. Natomiast w ujęciu narastającym 854.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 7.
c) w tym osobom z terenów wiejskich:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 806. Natomiast w ujęciu narastającym 1 285.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 38.
- w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata:
- Działanie 6.1 w okresie sprawozdawczym 105. Natomiast w ujęciu narastającym 143.
- Działanie 6.2 w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 6.
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych: - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie
w ujęciu narastającym 18, co stanowi 180,00% wartości docelowej na 2009 r. Natomiast w ujęciu narastającym
stanowi 41,86% wartości docelowej.
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 udział rozpoczęło 17
677 osób. Większość uczestników projektu to osoby objęte wsparciem w ramach realizacji projektów
systemowych (ponad 90% podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) czyli osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Pozostała cześć uczestników projektów to osoby nieaktywne
zawodowo – uczestnicy projektów pilotaŜowych skierowanych wyłącznie do osób z tej grupy czyli osób
nieaktywnych zawodowo z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy jak i osoby bezrobotne, będące uczestnikami projektów realizowanych równieŜ
w ramach Poddziałania 6.1.1 konkurs z 2008 r, a takŜe pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy - beneficjenci
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Poddziałania 6.1.2. Osoby te stanowiły jednakŜe niewielki odsetek wszystkich uczestników projektów, którzy
rozpoczęli

udział

w

projektach.

Łącznie

od

początku

realizacji

programu

udział

w

projektach

w ramach Działania 6.1 rozpoczęło 30 841 osób.
Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach zarówno konkursowych jak i systemowych, znaczną część
stanowią kobiety – zarówno w okresie sprawozdawczym (60,29 %), jak równieŜ w ujęciu narastającym (60,78%).
Niewielki odsetek uczestników projektów, którzy rozpoczęli uczestnictwo w projektach stanowią osoby
niepełnosprawne – 2,20% zaś osoby z terenów wiejskich stanowią ponad połowę uczestników projektów (50,87
%). Ponad 45% wszystkich uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 to osoby młode
w wieku 15 – 24 lata a 1,86 % to osoby w wieku starszym (55-64 lata).
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ponad połowa uczestników to osoby z wykształceniem
ponadgimnazjalnym (54,70%), 24,90% - z wykształceniem wyŜszym, 11,54% z wykształceniem pomaturalnym
i 8,85% z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym ukończyło udział w projektach w ramach Działania 6.1 - 14 415 osób, zaś
od początku realizacji programu 19 353 osób. W stosunku do wartości wskaźników określonych dla Działania 6.1
do osiągnięcia w 2009 r. (zgodnie z Planem działania) większość z nich została przekroczona. Ogólna liczba
osób, które ukończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania przekroczyła zakładaną wartość
ponad dwukrotnie(14415 os. -237,52 %). Wskaźniki w podziale na róŜne kategorie takie jak: w tym liczba osób
w wieku 15-24 lata został przekroczony czterokrotnie (6137 os.- 403,22%), liczba osób w wieku 15-24 lata
zamieszkujących obszary wiejskie został przekroczony sześciokrotnie (3454 os. – 613,50%), liczba osób
długotrwale bezrobotnych został przekroczony sześciokrotnie (3439 os. – 672,99%), liczba osób zamieszkujących
tereny wiejskie został przekroczony pięciokrotnie (6442 os-514,95% ), w tym liczba osób niepełnosprawnych
został przekroczony dwukrotnie (502 os – 277,35)%, Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy ukończyli
udział w szkoleniach... został przekroczony dwukrotnie (97 os – 215,56 %.). Pozostałe wskaźniki takie jak: w tym
liczba osób w wieku 50-64 lala (zakończyło 634os.), liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem
Działania (742 os.), nie została osiągnięta na załoŜonym poziomie. Osoby do których kierowane jest wsparcie
w ramach Działania 6.1 to w większości uczestnicy projektów systemowych, w ramach których formy wsparcia
udzielanego w ramach projektu nie uwzględniają objęcia uczestników Indywidualnymi Planami Działania.
JednakŜe w planie działania na 2010 r. zawarto kryteria dostępu dla projektów systemowych PUP takie jak:
„Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby w wieku 50 - 64 lata” oraz „ Dla co najmniej
50% uczestników projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania”, które pozwolą na zwiększenie
dynamiki osiągania ww. wskaźników.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w ujęciu narastającym

w projektach realizowanych

w ramach Działania 6.2 udział rozpoczęło 434 osoby. Większość uczestników projektów stanowią osoby
bezrobotne (230 os.– 53,00%) oraz nieaktywne zawodowo (108 os – 24,88%). Pozostała cześć uczestników
projektów to osoby zatrudnione (96 os – 22,12%) z czego największa grupę stanowią osoby zatrudnione
w rolnictwie (31 os- 32,29%) oraz w administracji publicznej (21 os. - 21,86%).
Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach mniejszość stanowią kobiety ( 207 os. – 47,70 %).
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Niewielki odsetek uczestników projektów, którzy rozpoczęli uczestnictwo w projektach stanowią osoby
niepełnosprawne – 3,46% zaś osoby z terenów wiejskich stanowią 34,1% uczestników projektów. Ponad 21%
wszystkich uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 to osoby młode w wieku 15 – 24 lata,
a 3,69 % to osoby w wieku starszym (55-64 lata).
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia 43,09% uczestników to osoby z wykształceniem wyŜszym, 35,71%
-

z

wykształceniem

ponadgimnazjalnym,

18,43%

z

wykształceniem

pomaturalnym

i

2,76

%

z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w ujęciu narastającym ukończyły udział w projektach w ramach
Działania 6.2 – 32 osoby. W stosunku do wartości wskaźników określonych dla Działania 6.1 do osiągnięcia
w 2009 r. (zgodnie z Planem działania) większość z nich została przekroczona. Liczba osób, które uzyskały środki
na podjęcie działalności gospodarczej przekroczyła zakładaną wartość i wyniosła 57 os. co stanowi 114%
wartości docelowej. Wskaźniki w podziale na róŜne kategorie takie jak: w tym liczba osób w wieku 15-24 lata
został przekroczony ponad dwukrotnie (13 os.- 260,0%), liczba osób długotrwale bezrobotnych został
przekroczony i wyniósł 7 os. co stanowi 140% wartości docelowej, liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie
został przekroczony ponad dwukrotnie (38 os-253,33% ),w tym liczba osób w wieku 50-64 lata

został

przekroczony i wyniósł 6 os. co stanowi 120% wartości docelowej. Pozostały wskaźnik: w tym liczba osób
niepełnosprawnych (4os.- 80%), nie została osiągnięta na załoŜonym poziomie (5os.). Poziom wykonania ww.
wskaźnika nie został osiągnięty z uwagi na fakt, iŜ w ramach Działania 6.2 w realizacji było zaledwie 27 umów
z czego, aŜ 18 jest w początkowej fazie realizacji (umowy podpisane w III kwartale 2009) zaś w ramach
pozostałych 9 Beneficjenci rozpoczęli dopiero proces wypłacania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w ujęciu narastającym

w projektach realizowanych

w ramach Działania 6.3 udział rozpoczęło 186 osób. Większość uczestników projektów stanowią osoby
bezrobotne (107 os.– 57,53%) oraz nieaktywne zawodowo (33 os – 17,74%). Pozostała cześć uczestników
projektów to osoby zatrudnione (46 os – 24,73%) z czego największa grupę stanowią osoby zatrudnione
w rolnictwie (35 os- 76,09%) oraz w administracji publicznej (8 os. - 17,39%).
Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach mniejszość stanowią kobiety ( 88 os. – 47,31 %).
Wśród uczestników projektów, którzy rozpoczęli uczestnictwo w projektach brak osób niepełnosprawnych, zaś
osoby z terenów wiejskich stanowią 93,55% uczestników projektów. Ponad 40% wszystkich uczestników
projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 to osoby młode w wieku 15 – 24 lata, a 2,69 % to osoby
w wieku starszym (55-64 lata).
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia 51,08% uczestników to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym,
16,13% - z wykształceniem wyŜszym, 11,83% z wykształceniem pomaturalnym i 20,97 % z wykształceniem
podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w ujęciu narastającym ukończyło udział w projektach
w ramach Działania 6.3 – 103 osoby. W stosunku do wartości wskaźnika określonego dla Działania 6.3 do
osiągnięcia w 2009 r. (zgodnie z Planem działania) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
przekroczyła zakładaną wartość i wyniosła 18. co stanowi 180% wartości docelowej.
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Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 rozpoczęło
2 450 osób (w tym 1 726 kobiet). W liczbie tej 423 to osoby niepełnosprawne (w tym 226 kobiet), co stanowi
17,27% wszystkich uczestników rozpoczynających udział w projektach w 2009 roku. 1 295 osób pochodzi
z terenów wiejskich (997 kobiet). Udział we wsparciu zakończyło 646 osób (w tym 472 kobiet). 39 uczestników
(w tym 29 kobiet) przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Działania. W ramach Poddziałania
7.1.3 w okresie sprawozdawczym wsparcie rozpoczęło 295 osób (w tym 264 kobiet) pracowników zatrudnionych
w administracji publicznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej).
Od początku realizacji Działania 7.1 wsparciem objęto 6 392 osoby, w tym 4 677 kobiet. Kobiety
są przewaŜającą grupą osób korzystających z pomocy społecznej, co przekłada się na fakt, iŜ wśród ogólnej
liczby osób objętych działaniami w ramach projektów systemowych ponad 70 % stanowią kobiety (w tym
53,26% kobiet pochodzi z terenów wiejskich). Pośród przyczyn objęcia większej liczby kobiet niŜ męŜczyzn jest
takŜe fakt wykazywania przez kobiety większe zaangaŜowanie w zmianę swojej sytuacji społecznej i zawodowej.
Pomimo, tego Ŝe kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy, częściej niŜ męŜczyźni podejmują aktywne
działania mające na celu wejście lub powrót na rynek pracy. Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w ogólnej liczbie
wykształcenie pomaturalne oraz wyŜsze posiada odpowiednio 18,49 % oraz 20,63 % kobiet (dla męŜczyzn
wskaźnik ten wynosi: 8,63% oraz 10,50%).
TakŜe wśród ogólnej liczby pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej objętych wsparciem
w ramach działania 7.1.3 89,75% stanowią kobiety. Na koniec okresu sprawozdawczego (na podstawie
wniosków o płatność wprowadzonych do KSI) udział w projektach realizowanych w ramach Działania
kontynuowało 3 815 uczestników (w tym 2 920 kobiet). 91 osób, które przerwały udział w projekcie stanowi
zaledwie 1,42% ogółu osób objętych wsparciem. Na podstawie powyŜszego uzasadnione jest stwierdzenie,
iŜ rodzaj wsparcia oferowanego w ramach projektów jest adekwatny do potrzeb uczestników projektów.
Spośród osób, które od początku realizacji Programu objęto wsparciem, udział zakończyło 2 486 osób, co
stanowi 38,89% ogólnej liczby uczestników. JednakŜe w odniesieniu do wskaźnika załoŜonego do osiągnięcia
wskaźnika docelowego na rok 2013 stanowi zaledwie 4,04%, co spowodowane jest przeszacowaniem
wskaźników dotyczących Działania 7.1. Dla wskaźnika „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy
zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” liczba określona na poziomie 61 514
z powodu tendencji spadkową w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej (z 42 534 osób w 2006 roku
do 19 329 w roku 2008) nie jest realna do osiągnięcia. Podobnie, z powyŜej wskazanego powodu, stopień
realizacji wskaźnika „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów” jest niski i wynosi 9,28%. Natomiast osoby z terenów wiejskich stanowią 5,61%
wskaźnika docelowego na rok 2013. W relacji udziału osób z terenów wiejskich w ogólnej liczbie osób, które
zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, udział ten wnosi 51,89%. Wskaźnik liczby
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy
w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym wynosi 1 551 (odpowiednio
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110,63% wskaźnika na rok 2013).
W odniesieniu do wskaźników załoŜonych w Planie Działania na 2009 rok osiągnięto następujący stopień:
„Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
integracji” - wskaźnik załoŜony: 4 000 osób, w tym osoby z terenów wiejskich: 2 000 - osiągnięto na poziomie
16,15% oraz 26,40 %. NiŜszy niŜ załoŜono stopień osiągnięcia wskaźnika wynika z faktu, iŜ rzeczywiste dane w
tym zakresie będą widoczne w pierwszym kwartale następnego okresu sprawozdawczego, w momencie
zatwierdzenia wniosków o płatność za okres do 31.12.2009 r.
„Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
projektów” - wskaźnik załoŜony na poziomie 3 500 osób - osiągnięto w wysokości 60,43 %. Przekroczenie
wskaźnika spowodowane jest faktem kontynuowania lub powrotu po zakończonym udziale osób, które zostały
objęte wsparciem w 2008 roku.
„Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją,
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym wynosi 59 % planu
załoŜonego na poziomie 500 osób.
W porównaniu z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu za 2008 rok, naleŜy zauwaŜyć wysoką
dynamikę w liczbie osób objętych wsparciem (w sprawozdaniu za 2008 rok wskazano 2 679 osób, natomiast w
2009 roku, na koniec okresu sprawozdawczego liczba ta wynosi 6 392 osoby). Spośród osób, które rozpoczęły
udział w projektach w 2008 roku 41,81% kontynuowało udział w projektach, w roku 2009 udział kontyunuuje
59,68% uczestników. Zgodnie z zaplanowaną ścieŜką udział zakończyło adekwatnie w 2008 57,30% oraz w 2009
38,92 ogólu uczestników. NiŜszy stopień udziału osób, które zakończyły udział w projekcie wynika z faktu nie
zatwierdzenia wniosków o płatność za okres do 31.21.2009 r., a w związku z tym nie wykazywania pełnej liczby
osób, które zakończyły udział w projektach w niniejszym sprawozdaniu. Spośród osób, które objęto wsparciem
w 2008 roku 7,24 % stanowiły osoby niepełnosprawne, 19,11 % osoby z terenów wiejskich. W 2009 roku udział
ten kształtował się na poziomie 17,90 % dla osób niepełnosprawnych oraz 48,80 % dla osób pochodzących z
terenów wiejskich. Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym
sprawozdaniu postępem finansowym.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 rozpoczęło
2.403 osoby (w tym 1.719 kobiet), co równocześnie odpowiada liczbie osób, które rozpoczęły wsparcie
od początku realizacji projektu (Mp). Na koniec okresu sprawozdawczego (na podstawie wniosków o płatność
wprowadzonych do KSI) udział w projektach realizowanych w ramach Działania kontynuowało 1.611
uczestników (w tym 1.207 kobiet).
W ramach działania 7.2 wsparcie rozpoczęło:
- 670 bezrobotnych (w tym 471 kobiet);
- 1.017 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 715 kobiet);
- 716 osób zatrudnionych (w tym 533 kobiety);
- 521 osób niepełnosprawnych (w tym 411 kobiet); co stanowi 21,68% wszystkich uczestników
rozpoczynających udział w projektach w 2009 r.
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- 1.046 osób ( w tym 885 kobiet) z terenów wiejskich, które stanowiły 43,53% w odniesieniu do całkowitej liczby
uczestników projektów (od początku realizacji) z zakresu Działania 7.2.
Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby w wieku starszym (55-64 lata) – 628 osób (w tym
587 kobiet). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby
z wykształceniem wyŜszym – 716 osób (w tym 532 kobiety) i ponadgimnazjalnym – 632 osoby (w tym 408
kobiet).
Wskaźnik odnoszący się do liczby osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w
projekcie wynosi 301 osób (K-139, M- 162) co stanowi 2,17% wartości docelowej. Natomiast w odniesieniu do
wartości zakładanych w Planie Działania na 2009 r. osiągnięty wskaźnik wynosi 10,03%. Nie osiągnięcie w/w
wskaźnika spowodowane jest przedłuŜającą się procedurą wyboru projektów jak równieŜ opóźnionym
podpisywaniem umów. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie okresu realizacji projektów oraz późniejsze ich
rozliczanie.
Wskaźnik dotyczący liczby inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS wynosi 22 co stanowi 84,62
% wartości docelowej. Natomiast w odniesieniu do wartości zakładanych w Planie Działania na 2009 r.
osiągnięty wskaźnik wynosi 314,29 %.
Wskaźnik dotyczący liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej wynosi 603
osoby (K-409, M-194) co stanowi 28,50% wartości docelowej. Natomiast w odniesieniu do wartości zakładanych
w Planie Działania na 2009 r. osiągnięty wskaźnik wynosi 150,75%.
Wskaźnik dotyczący instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach projektu
wynosi 13, co stanowi 433,33% wartości docelowej. Natomiast w odniesieniu do wartości zakładanych w Planie
Działania na 2009 r. osiągnięty wskaźnik wynosi 1300 %.
W poprzednim okresie sprawozdawczym wartości liczbowe przedmiotowych wskaźników kształtowały się na
poziomie zerowym, w związku z powyŜszym nie moŜna wskazać stopnia dynamiki między dwoma okresami
sprawozdawczymi.
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.3 rozpoczęło
640 osób (w tym 482 kobiety), co równocześnie odpowiada liczbie osób, które rozpoczęły wsparcie od początku
realizacji projektu (Mp). Na koniec okresu sprawozdawczego (na podstawie wniosków o płatność
wprowadzonych do KSI) udział w projektach realizowanych w ramach Działania kontynuowało 201 uczestników
(w tym 156 kobiet).
W ramach działania 7.3 wsparcie rozpoczęło:
- 61 bezrobotnych (w tym 50 kobiet);
- 241 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 169 kobiet);
- 338 osób zatrudnionych (w tym 263 kobiety);
- 501 osób (w tym 367 kobiet) z terenów wiejskich, które stanowiły 78,28% w odniesieniu do całkowitej liczby
uczestników projektów (od początku realizacji) z zakresu Działania 7.3.
Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) – 139 osób (w tym 96 kobiet). Biorąc
pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem
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ponadgimnazjalnym – 181 osób (w tym 118 kobiet) i podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym – 172 osoby
(w tym 124 kobiety).
Wskaźnik odnoszący się do liczby projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywnej integracji
społeczności lokalnych w 2009 r. wyniósł 32, co stanowi 20,13% wartości docelowej. Natomiast w odniesieniu
do wartości zakładanych w Planie Działania na 2009 r. osiągnięty wskaźnik wynosi 88,89%. W poprzednim
okresie sprawozdawczym wartości liczbowe przedmiotowych wskaźników kształtowały się na poziomie
zerowym, w związku z powyŜszym nie moŜna wskazać stopnia dynamiki między dwoma okresami
sprawozdawczymi
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 udział w projektach rozpoczęło 12 368 osób
(K-8 072, M-4296), zakończyło 7861 osób (K-5 144, M-2 717), 246 osób przerwało udział w projektach,
natomiast 4 333 osoby kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu objętego sprawozdaniem.
Najliczniejszą grupę wśród uczestników stanowią osoby zatrudnione w administracji publicznej 2835 osób
(K -2 178, M – 657). Osoby pochodzące z terenów wiejskich stanowią 23,34% ogółu. Osoby niepełnosprawne
stanowią 0,15% ogółu. Najmniejszą grupę stanowią osoby naleŜące do mniejszości narodowych i etnicznych
1 osoba (K – 1, M – 0).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział w projektach
realizowanych w ramach Działania 8.1 stanowią osoby posiadające wykształcenie wyŜsze – ogółem 6 237
(K –4 292, M-1 945). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i niŜszym – 191(K-79, M-112). Najwięcej z udzielonego wsparcia skorzystało osób w wieku
(55-64 lata), najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku (15-24 lata), w tym 335 kobiet i 303 męŜczyzn.
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Działania 8.1 osiągnięto następujące
wskaźniki:
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty
o charakterze regionalnym) – 547. W Planie Działania na rok 2009 załoŜono wartość wskaźnika - 1000,
a wartość docelową 8 181. Realizacja wskaźnika wyniosła 6,69% wartości docelowej oraz 54,7% wartości
wskaźnika załoŜonego do osiągnięcia w 2009 roku. Jednym z czynników, który spowodował, iŜ ww. wskaźnik
nie został osiągnięty była planowana zmiana przepisów wykonawczych w zakresie pomocy publicznej oraz
większe zainteresowanie realizowaniem projektów ogłoszonych w ramach konkursu nr 3/POKL/8.1.1/2008
dotyczących szkoleń dla osób aktywnych zawodowo powyŜej 50 roku Ŝycia. Przedsiębiorstwa niechętnie
korzystają ze wsparcia w ramach tzw. projektów miękkich, które objęte są pomocą publiczną z wymaganym
wkładem własnym. Większym zainteresowaniem wśród tych przedsiębiorstw cieszą się środki, które moŜna
uzyskać ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Według Planu Działania
na 2010 rok wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa niekorzystające dotąd ze wsparcia w zakresie projektów
szkoleniowych w ramach 8.1.1 i 8.1.2 PO KL. Waga punktowa ww. kryterium strategicznego będzie wynosiła
20 pkt. Kryterium ma zachęcać nowych przedsiębiorców do korzystania ze środków EFS. Daje
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moŜliwość rozszerzenia grupy odbiorców o firmy, które do tej pory z róŜnych przyczyn nie korzystały
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ze wspomnianego wsparcia, a tym samym wpłynie na wzrost poziomu wskaźników w tym zakresie.
Wartość wskaźnika Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych –
osiągnęła liczbę 7 901 (wskaźnik w PD na 2009 r. – 2 950).Wartość tego wskaźnika jest o 267,83% wyŜsza
od wartości zakładanej w Planie Działania na 2009 rok. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
wartość wskaźnika wzrosła o 45,45% i stanowi 45,69% wartości stopnia realizacji wskaźnika (17 206) na lata
2007-2013.
Wartość wskaźnika Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych,
w tym liczba osób w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia wyniosła – 3 171 (800 - wskaźnik w PD na 2009 r.). Wartość
tego wskaźnika jest o 396,38% wyŜsza od wartości zakładanej w Planie Działania na 2009 rok. Wartość tego
wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 82,70% i stanowi 83,52% wartości
stopnia realizacji wskaźnika (3 769) na lata 2007-2013. Wysoka wartość poziomu tego wskaźnika wynika z
kryterium strategicznego przyjętego w Planie Działania na lata 2007-2008, według którego preferowane są
projekty adresowane do osób aktywnych zawodowo powyŜej 50 roku Ŝycia. Waga punktowa ww. kryterium
strategicznego wynosiła 10 pkt.
W przypadku wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach
w ramach Działania udział w szkoleniach zakończyło 481 przedsiębiorstw. W poprzednim okresie
sprawozdawczym wartość tego wskaźnika była na poziomie zerowym. Wartość docelowa wskaźnika nie została
określona w Planie Działania oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów.
W przypadku wskaźnika Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji
w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – projekty są w trakcie realizacji.
Zainteresowanie wsparciem w ramach tego wskaźnika ze strony pracodawców i wnioskodawców jest niewielkie.
Zarówno bieŜącym jak i w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość tego wskaźnika jest na poziomie
zerowym. Na poziom osiągniętego wskaźnika ma bezpośredni wpływ moment pomiaru wskaźnika, który polega
na wskazaniu liczby pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie. Na podstawie liczby umów, które
zostały podpisane w bieŜącym okresie sprawozdawczym, przyjmując, Ŝe pomiar wskaźnika byłby w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie, wskaźnik ten wynosiłby 258 w bieŜącym okresie sprawozdawczym,
co stanowiłoby 143,33% (wskaźnik w PD na 2009 r. – 180), oraz 18,05% wartości stopnia realizacji wskaźnika
(1 429) na lata 2007-2013. W celu osiągnięcia ww. formy wsparcia pod koniec 2009 roku został ogłoszony
konkurs otwarty 4/POKL/8.1.2/2009 (procedura przyśpieszonego wyboru projektów). Trwa ocena formalna
złoŜonych wniosków.
W przypadku Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania
i zarządzania zmianą ( wartość docelowa do końca 2013r. - 29). Wartość tego wskaźnika nie została osiągnięta
zarówno w bieŜącym jak i poprzednim okresie sprawozdawczym - projekty z tego zakresu dotychczas
nie są realizowane.
W przypadku Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym (wartość
docelowa do końca 2013r. – 12). Wartość tego wskaźnika nie została osiągnięta zarówno w poprzednim jak
i w bieŜącym okresie sprawozdawczym. Według Planu Działania na 2010 rok zostaną ogłoszone konkursy
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mające na celu udzielenia pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych. Waga punktowa ww. kryterium
strategicznego będzie wynosiła 10 pkt. Kryterium ma na celu uwzględnienie wskazanych interesariuszy,
aby wspólnie na etapie realizacji projektu mogły mieć udział w opracowaniu strategii przewidywania
i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim, aby mogły przyczynić się do tworzenia
efektywnych sieci współpracy celem pobudzania wspólnych inicjatyw podejmowanych oddolnie i tym samym
wpłynąć na wzrost poziomu wskaźnika w tym zakresie.
Poziom wskaźników: Liczba osób, które otrzymały:
- jednorazowy dodatek relokacyjny /mobilnościowy
- jednorazowy dodatek motywacyjny
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz poziom wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z ESF środków na podjęcie
działalności gospodarczej kształtuje się na poziomie zerowym. Według Planu Działania na 2010 rok zostanie
ogłoszony konkurs w trybie systemowym, mający na celu realizowanie ww. form wsparcia. Wsparciem zostaną
objęte osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagroŜone zwolnieniem z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników. Wartość docelowa wskaźników nie została określona w Planie Działania
oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów.
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 udział w projektach rozpoczęło 398 osób (K-223,
M-175), zakończyło 18 osób (K-9, M-9), 380 osób kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec
okresu objętego sprawozdaniem. W bieŜącym okresie sprawozdawczym zdecydowaną większość osób, które
rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 stanowią osoby posiadające wykształcenie
wyŜsze – ogółem 232 (K – 119, M-113). Osoby nieaktywne zawodowo stanowią 50,50% ogółu. Najwięcej osób
zatrudnionych korzystających ze wsparcia stanowią osoby zatrudnione w duŜych przedsiębiorstwach 16 osób
(K -11, M – 5). Osoby pochodzące z terenów wiejskich 45 osób (K - 22, M – 23), stanowią 11,31% ogółu.
Najmniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach 1 osoba (K – 1, M – 0). W ramach
ww. Działania osoby niepełnosprawne nie zostały objęte wsparciem. Najwięcej 193 osoby w wieku (15-24 lata)
skorzystało z udzielonego wsparcia, w tym 95 kobiet i 98 męŜczyzn, najmniejszą grupę stanowiło 7 osób
w wieku (55-64 lata), w tym 1 kobieta i 6 męŜczyzn.
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym w ramach Działania 8.2 osiągnięto następujące
wskaźniki:
- Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe - 18 osób. W Planie Działania na rok 2009 załoŜono
wartość wskaźnika - 48, a wartość docelową 257. Realizacja wskaźnika wyniosła 7,0% wartości docelowej oraz
37,5% wartości wskaźnika załoŜonego do osiągnięcia w 2009 roku. Zgodnie z Planem Działania na 2010 rok
wsparciem zostanie objętych 50 doktorantów.
- W przypadku Liczby osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach praktycznych – wartość tego
wskaźnika nie została osiągnięta zarówno w bieŜącym jak i poprzednim okresie sprawozdawczym (wskaźnik
w PD na 2009 r. – 8) projekty z tego zakresu dotychczas nie są realizowane. Według Planu Działania na 2010
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rok zostaną ogłoszone konkursy na realizację projektów w ramach ww. form wsparcia. Kryterium ma na celu
wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych
w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu co wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności regionu. Kryterium
umoŜliwi promowanie projektów operujących w dziedzinach strategicznych dla gospodarki regionu opartej
na wiedzy. Waga punktowa ww. kryterium strategicznego będzie wynosiła 5 pkt.
W przypadku wskaźnika Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin out – projekty są w trakcie realizacji. Wartość tego wskaźnika nie została
osiągnięta w bieŜącym jak i w poprzednim okresie sprawozdawczym. (wskaźnik w PD na 2009 r. – 15).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym wartość tego wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 2 141,
co stanowi 2 518,82% wartości docelowej. Wysoka wartość ww. wskaźnika zostanie osiągnięta w 2010 roku,
dlatego teŜ nie jest przewidziane ogłoszenie konkursu w ramach ww. formy wsparcia. W poprzednim okresie
sprawozdawczym wartości wskaźników nie zostały osiągnięte w związku ze zmianą harmonogramu konkursów
i opóźnieniami w podpisywaniu umów na poziomie zakładanym w Planie Działania na lata 2007/2008r.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym została osiągnięta wartość wskaźnika Liczba doktorantów, którzy
otrzymali stypendia naukowe i wynosi 18, co stanowi 7% wartości docelowej. W danym okresie
sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII udział w projektach rozpoczęły 12 766 osoby (K- 8 295, M – 4 471),
zakończyło 7 879 osób (K – 5 153, M – 2 726). 246 osób (K - 152, M - 94) przerwało udział w projektach,
natomiast 4 713 osób (K – 3 050, M -1 663) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu
objętego sprawozdaniem.
W ramach Priorytetu VIII w bieŜącym okresie sprawozdawczym osoby zatrudnione 12 564 (K-8 169, M – 4 395)
stanowią 99,42%, zaś nieaktywni zawodowo liczyli 201 osób (K - 126, M - 75) – 1,57 % ogółu wszystkich
uczestników. W ramach Priorytetu VIII wsparciem zostało objętych 19 osób niepełnosprawnych (K – 16, M – 3)
– 0,15% ogółu wszystkich uczestników, oraz 2932 osoby pochodzące większość terenów wiejskich (K – 1 837,
M – 1 095) – 22,97% ogółu wszystkich uczestników. Zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział
w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII stanowią osoby posiadające wykształcenie wyŜsze –
ogółem 6 469 (K – 4 411, M – 2 058). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem
podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym – 191 (K - 79, M - 112). Najwięcej osób biorących udział w projekcie
stanowią osoby w przedziale wiekowym 55 - 64 lata 1910 osób (K – 1 156, M – 754), co stanowi 14,96% ogółu.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym jak i w ujęciu narastającym 547 przedsiębiorstw przystąpiło do udziału
w projekcie. Największą grupę stanowią mikro przedsiębiorstwa - 40,40% ogółu przedsiębiorstw, najmniejszą
grupę stanowią zaś duŜe przedsiębiorstwa 9,51% ogółu przedsiębiorstw.
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:
- Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty
o charakterze regionalnym) - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 547,
co stanowi 6,69 % wartości docelowej.
- Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - w okresie
sprawozdawczym 7 861(K – 5 144, M – 2 717), co stanowi 45,69 % wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 7 901 (K – 5 182, M – 2 719), co stanowi 45,92 % wartości docelowej.
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- w tym liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia – w okresie sprawozdawczym 3 148 (K – 2 081, M – 1 067),
co stanowi 83,52% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 3 171 (K – 2 102, M – 1 069), co stanowi 84,13 % wartości docelowej.
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie
w ujęciu narastającym 18 (K - 9, M - 9), co stanowi 7 % wartości docelowej.
Pozostałe wskaźniki występują na poziomie zerowym.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Wskaźnik Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania został
zaplanowany docelowo do osiągnięcia w wysokości 124. W Planie Działania na rok 2009 określono stopień jego
osiągnięcia na poziomie 46. W bieŜącym okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 123 ośrodki przedszkolne,
natomiast od początku realizacji Działania – 142 ośrodki. W odniesieniu do wartości docelowej osiągnięto
114,52 % stopnia wskaźnika. Przekroczenie docelowej wartości związane było z rosnącym zapotrzebowaniem na
tego rodzaju wsparcie wśród Wnioskodawców w województwie lubelskim. Ponadto na wysokość wskaźnika
duŜy wpływ miała kwestia powtarzalności wsparcia dla tych samych ośrodków oraz

moment mierzenia

wskaźników. W celu większej aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie wychowania przedszkolnego w Planie
Działania na rok 2010 zaplanowano kryterium strategiczne dot. wskaźnika: Projekt realizowany wyłącznie
w miejscowościach na terenie obszarów wiejskich, w których nie funkcjonują przedszkola/inne formy
wychowania przedszkolnego – waga punktowa – 15 punktów.
Wskaźnik Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w róŜnych formach edukacji przedszkolnej na
obszarach wiejskich w okresie sprawozdawczym oraz kumulatywnie od początku udzielenia wsparcia osiągnął
wysokość 1 505 dzieci. W roku 2008 kumulatywnie wskaźnik ten określono na poziomie 360 dzieci. Powstała
niespójność między okresem sprawozdawczym 2008 i 2009 związana jest z faktem, Ŝe w poprzednim okresie
sprawozdawczym, w związku z pojawiającymi się błędami popełnianymi przez Beneficjentów w składanych
wnioskach o płatność, wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie podpisanych umów.
Stopień osiągnięcia wskaźnika Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania uzyskano na
poziomie 12,13 % w odniesieniu do wartości docelowej. W Planie Działania na rok 2009 załoŜono poziom jego
osiągnięcia w wysokości 140 (30 na obszarach miejskich i 110 na obszarach wiejskich). W ramach Działania
kumulatywnie wsparcia udzielono 210 szkołom (81 z obszarów miejskich i 129 z obszarów wiejskich), z czego
123 w roku 2009 (68 na obszarach miejskich i 55 na obszarach wiejskich).
Dotychczasowa wartość wskaźnika przy załoŜeniu liczenia szkoły tylko jeden raz w całym okresie
programowania wskazuje raczej na tryb systemowy i jest trudna do osiągnięcia w konkursowym trybie wyboru
projektów. Problem stanowi równieŜ sposób mierzenia przedmiotowego wskaźnika oraz identyfikacja szkół,
które wielokrotnie uzyskały wsparcie w okresie programowania 2007 – 2013. Nie zawsze bowiem szkoły objęte
programem rozwojowym są Wnioskodawcą (projekty sieciowe, projekty składane przez organ prowadzący).
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podjęła

decyzję

o wprowadzeniu do Planu Działania na 2010 rok projektu systemowego – program indywidywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, tak aby zwiększyć udział wsparcia
systemowego pozwalającego na objęcie większej liczby szkół. Dodatkowym rozwiązaniem będzie teŜ
zastosowanie w konkursach ogłaszanych w 2010 r. kryterium strategicznego:
- projekt obejmuje wyłącznie szkoły i/lub placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne, które nie otrzymały
wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 PO KL

w latach 2008-2009 – waga

punktowa - 14 punktów.
W ramach Działania 9.1 w bieŜącym roku udział w projektach rozpoczęły 12 822 osoby (7 255 kobiet i 5
567 męŜczyzn), od początku realizacji Działania – 13 926 osób (w tym 7 860 kobiet, 6 066 męŜczyzn). W roku
2008 kumulatywnie wykazano, Ŝe 1 098 osób rozpoczęło udział w projekcie. Powstała niespójność między
okresem sprawozdawczym 2008 i 2009 związana jest z faktem, Ŝe w poprzednim okresie sprawozdawczym,
w związku z pojawiającymi się błędami popełnianymi przez Beneficjentów w składanych wnioskach o płatność,
liczba osób została oszacowana na podstawie podpisanych umów.
Odnośnie statusu na rynku pracy, prawie wszyscy uczestnicy są osobami nieaktywnymi zawodowo
i w większości pochodzącymi z obszarów wiejskich. Największa grupa osób mieści się w przedziale wiekowym
15 – 24 lata oraz ma wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niŜsze, co jest związane z faktem, Ŝe wsparciem
obejmowani byli głównie uczniowie.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
W ramach Działania 9.2 wskaźnik Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły
programy rozwojowe został zaplanowany docelowo na poziomie 270, z czego na koniec bieŜącego okresu
sprawozdawczego osiągnięto wskaźnik na poziomie 16,30%. Wsparciem w ramach Działania w bieŜącym
okresie sprawozdawczym objęto 43 szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Dla porównania w Planie
Działania na rok 2009 planowaną wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2009 r. ustalono na poziomie 90.
Niski poziom wskaźnika wynika z niewielkiego zainteresowania wśród Wnioskodawców ogłaszanymi
konkursami w ramach Działania. Ponadto w okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór wniosków, w
stosunku do których wszczęto procedurę oceny, jednak nie podpisano jeszcze Ŝadnej umowy o dofinansowanie,
w związku z czym pomiar osiągnięcia wskaźników będzie dokonany w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Wskaźnik

Liczba

szkół

i

placówek

kształcenia

zawodowego,

które

współpracowały

z przedsiębiorstwami w zakresie wdraŜania programów rozwojowych wynosi 41 (wszystkim podmiotom
udzielono

wsparcia

w

roku

2009)

i

stanowi

20,30

%

wartości

docelowej

ustalonej

na poziomie 202. Do końca 2009 r. zaplanowano do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie 33.
Liczba

uczniów

w

szkołach

prowadzących

kształcenie

zawodowe,

którzy

zakończyli

udział

w staŜach i praktykach w ramach Działania na zakończenie okresu sprawozdawczego wyniosła
47 (wartość wskaźnika w całości osiągnięta w 2009 roku).
W ramach Działania 9.2 udział w projektach rozpoczęły 6 163 osoby, w tym 2 069 kobiet
i 4 094 męŜczyzn. Prawie wszyscy wykazani uczestnicy są osobami uczącymi się lub kształcącymi (poza 36,
stanowiącymi osoby zatrudnione), w wieku 15-24 lata z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym
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– 6 111 osób, ponadgimnazjalnym – 4 osoby, pomaturalnym - 7 osób oraz wyŜszym 41 osób.
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Stopień osiągnięcia wskaźnika monitorowanego w ramach Działania 9.3 – Liczba osób dorosłych
w wieku 25 – 64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania jest zerowy,
co wynika z faktu, Ŝe większość realizowanych projektów, są to projekty informacyjno – promocyjne. Wśród
podpisanych umów tylko jedna dot. projektu, w którym ww. wskaźnik został określony, jednak z uwagi na brak
zatwierdzonych wniosków o płatność nie moŜna określić stopnia jego osiągnięcia.
Pomimo

kampanii

promocyjnej

ze

strony

IP

zainteresowanie

Wnioskodawców

wsparciem

w ramach Działania 9.3 jest niewielkie. NaleŜy podkreślić, Ŝe grupa docelowa tj. osoby w wieku 25-64 lata
zainteresowane są głównie udziałem w szkoleniach mających na celu podwyŜszenie lub uzupełnienie kwalifikacji
w ramach innych Poddziałań np. 8.1.1 lub 6.1.1 PO KL. Nie bez znaczenia dla poziomu osiągniętych
wskaźników są uregulowania w SzOP PO KL w zakresie kampanii informacyjnych oraz wsparcia dla palcówek
kształcenia ustawicznego, które to mają ograniczać się tylko i wyłącznie do kształcenia w formach szkolnych.
Takie zawęŜenie utrudnia upowszechnianie kształcenia ustawicznego, gdyŜ zarówno promocja uczenia się przez
całe Ŝycie, jak i wsparcia dla instytucji kształcenia ustawicznego realizowana w warunkach pozaprogramowych
nie ustanawiają linii demarkacyjnej wyodrębniającej kształcenie w formach szkolnych. W celu poprawy stopnia
osiągnięcia wskaźnika w Planie Działania na rok 2010 zaplanowano kryteria strategiczne:
-

grupę

docelową

w

projekcie

stanowią

osoby

dorosłe

w

wieku

25-64,

wśród

których

co najmniej 30% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia.
Jednocześnie co najmniej 5% uczestników stanowią osoby niepełnosprawne, dla których wsparcie w ramach
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy – waga punktowa – 5 punktów.
-

grupę

docelową

w

projekcie

stanowią

osoby

dorosłe

w

wieku

25-64,

wśród

których

co najmniej 30 % stanowią osoby powracające do pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym, dla których
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy – waga punktowa –
10 punktów.
W ramach Działania 9.3 udział w projektach rozpoczęły 44 osoby, w tym 24 kobiety
i 20 męŜczyzn. JeŜeli chodzi o status na rynku pracy wśród uczestników projektu większość stanowią osoby
nieaktywne zawodowo – 28 osób, ponadto po 8 osób odnotowano w grupie osób bezrobotnych
i zatrudnionych. Wszyscy uczestnicy są osobami młodymi w wieku 15-24 lata z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i niŜszym – 10 osób oraz ponadgimnazjalnym – 34 osoby.
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Wskaźnik w ramach Działania 9.4 – Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym
w krótkich formach, został zaplanowany docelowo na poziomie 8 664, z czego na koniec bieŜącego okresu
sprawozdawczego osiągnięto wskaźnik w wysokości 0,70% . Od początku realizacji Działania wsparcia
udzielono 61 nauczycielom na terenach wiejskich (w tym 52 kobietom i 9 męŜczyznom), z czego 40 (w tym 33
kobietom i 7 męŜczyznom) w bieŜącym okresie sprawozdawczym. Wartość wskaźnika określona w Planie
Działania na rok 2009 to 1 444 nauczycieli (w tym 1 219 nauczycieli na obszarach wiejskich i 110 nauczycieli
kształcenia zawodowego). Niski poziom wskaźnika wynika z niewielkiego zainteresowania wśród
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Wnioskodawców ogłaszanymi konkursami w ramach Działania, a takŜe związany jest z momentem pomiaru
przedmiotowego wskaźnika - liczba nauczycieli wykazywana jest na podstawie zatwierdzonych wniosków
o płatność. W związku z powyŜszym część nauczycieli uczestniczących w projektach zakończonych w grudniu
2009 r. zostanie wykazana w kolejnym okresie sprawozdawczym. Ponadto w bieŜącym okresie sprawozdawczym
został ogłoszony nabór wniosków, w stosunku do których wszczęto procedurę oceny, jednak nie podpisano
jeszcze Ŝadnej umowy o dofinansowanie, w związku z czym poziom osiągnięcia wskaźników będzie dokonany
w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W celu poprawy stopnia osiągnięcia wskaźnika w Planie Działania na rok 2010 zaplanowano kryteria
strategiczne:
- projekt zakłada kształtowanie umiejętności nauczycieli uczących na obszarach wiejskich (definicja GUS)
województwa lubelskiego w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – waga punktowa – 10
punktów.
-

projekt

realizowany

w

formie

szkoleń

i

kursów

zakłada

wsparcie

nauczycieli

uczących

na obszarach wiejskich (definicja GUS) oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i jest komplementarny z
programami rozwojowymi szkół i placówek oświatowych, realizowanymi w ramach Priorytetu IX w zakresie
pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych - waga punktowa – 10 punktów.
W ramach Działania 9.4 udział w projektach rozpoczęło 409 osób, w tym 340 kobiet
i 69 męŜczyzn. JeŜeli chodzi o status na rynku pracy wszyscy uczestnicy są osobami zatrudnionymi. Struktura
wiekowa przedstawia się następująco: osoby młode - 6, osoby w wieku starszym - 16, pracownicy w wieku
starszym – 15. Zdecydowana większość (362) uczestników ma wykształcenie wyŜsze, 17 – pomaturalne i 30 –
ponadgimnazjalne.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W ramach Działania 9.5 wskaźnik Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych
w ramach Działania określony został na poziomie 144. Stopień realizacji wskaźnika w ramach Działania
wynosił 40,97 % (tj. 59 oddolnych inicjatyw społecznych) . W Planie Działania na rok 2009 planowaną wartość
wskaźnika

do

osiągnięcia

do

końca

2009

r.

ustalono

na

poziomie

94

inicjatyw.

W bieŜącym okresie sprawozdawczym osiągnięto wskaźnik 34 inicjatyw.
Wskaźnik Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania od
początku realizacji Działania osiągnięty został w liczbie 94 gmin, w okresie sprawozdawczym

-

58 gmin.
W ramach Działania odnotowane zostało duŜe zainteresowanie proponowanym wsparciem oraz
zapotrzebowanie w województwie lubelskim na realizację przedsięwzięć o charakterze oddolnym inicjujących
wsparcie systemu edukacji. W celu ukierunkowania wsparcia na obszary, gdzie aktywność społeczności lokalnej
jest najmniejsza w Planie Działania na rok 2010 zaplanowano kryterium strategiczne:
- projekt realizowany na terenie gminy, w której nie realizowano oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach
Działania 9.5 PO KL w latach 2007-2009 – waga punktowa – 15 punktów.
W ramach Działania 9.5 w okresie objętym sprawozdaniem udział w projektach rozpoczęło 1 606 osób
(1 111 kobiet i 495 męŜczyzn). Kumulatywnie, od początku udzielenia wsparcia, do projektów przystąpiły 2 443
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osoby, w tym 1 675 kobiet i 768 męŜczyzn). W roku 2008 kumulatywnie wykazano, Ŝe 507 osób rozpoczęło
udział w projekcie. Powstała niespójność między okresem sprawozdawczym 2008 i 2009 związana jest z faktem,
Ŝe w poprzednim okresie sprawozdawczym, w związku z pojawiającymi się błędami popełnianymi przez
Beneficjentów w składanych wnioskach o płatność, liczba osób została oszacowana na podstawie podpisanych
umów. Odnośnie statusu osób na rynku pracy, najwięcej uczestników posiadało status nieaktywnych zawodowo,
najmniej – bezrobotnych. Zdecydowana większość mieściła się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata oraz posiada
wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niŜsze.

c.

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

i. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (nie dotyczy
projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)
ii. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu – określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)
iii. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch
grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (nie dotyczy projektów badawczych
i promocyjno-informacyjnych)
iv. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na
wykształcenie – określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)
v. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa
załącznik nr 7 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU
1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załacznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH
ORAZ ICH WYNIKACH
1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w
ramach Priorytetu
Kontrole na poziomie IP
Instytucja Pośrednicząca POKL w roku 2009 przeprowadzała kontrole na podstawie załoŜeń Rocznego Planu
Kontroli IP na rok 2009 oraz w oparciu o analizy ryzyka projektów. Na podstawie załoŜeń Zgodnie z Rocznym
Planem Kontroli IP na 2009 rok, kontrola projektów konkursowych odbywała się na próbie wybieranej przy
wykorzystaniu analizy ryzyka. Projekty systemowe poddano kontroli ze względu na załoŜenie przeprowadzenia
kontroli wszystkich realizowanych w ciągu roku projektów systemowych. Kontrola realizacji projektu miała
na celu weryfikację prawidłowości z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej na 2009 r. realizacji
projektu zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące
postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawione przez Beneficjenta we wnioskach o płatność
są zgodne ze stanem rzeczywistym. Warunkiem przeprowadzenia kontroli planowej na miejscu realizacji projektu
w siedzibie beneficjenta, było złoŜenie lub zatwierdzenie przez Beneficjenta co najmniej jednego wniosku
o płatność (nie dotyczy wniosków na kwotę 0,00). Zakres kontroli w siedzibie Beneficjenta dotyczył m.in.
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weryfikacji dokumentów finansowych (dokumentów źródłowych i dowodów wpłaty) oraz merytorycznych
dotyczących projektu. Kontrola dokumentacji finansowej oraz kwalifikowalności uczestników przeprowadzana
była z wykorzystaniem technik statystycznych doboru próby. Dokumantacja związana m.in. z personelem,
pomocą publiczną oraz zamówieniami publicznynymi kontrolowana była w 100%.
Przeprowadzone kontrole przez IP realizacji projektów w 2009 r.:
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki


Kontrola dokumentacji przeprowadzona w ramach:

Działania 8.1: kontrola dokumentacji przeprowadzona na 39 projektach, w tym 1- kontrola w Poddziałaniu 8.1.4
(kontrola projektu systemowego).


Kontrola na miejscu projektu

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw – 105 kontroli , w tym: kontrola w trakcie realizacji
projektów - 31, w tym 1- kontrola w Poddziałaniu

8.1.4 (kontrola projektu systemowego), kontrola na

zakończenie realizacji projektów - 6, kontrole doraźne - 5, wizyty monitoringowe - 63, w tym: wizyty doraźne 6.
Działanie 8.2 Transfer wiedzy – 3 kontrole, w tym: kontrole w trakcie realizacji projektu – 1 (Poddziałanie
8.2.2 – kontrola projektu systemowego), wizyty monitoringowe - 2.
Powodem doraźnych kontroli oraz wizyt ad hoc były podejrzenia pracowników IP dotyczące zgodności
realizacji projektu z umową o dofinansowanie, oraz harmonogramami zajęć.
Ilość przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Kontrola dokumentacji przeprowadzona w ramach:

Działania 9.1: kontrola dokumentacji przeporwadzona na 32 projektach.
Działanie 9.2: kontrola dokumentacji przeprowadzona na 1 projekcie.
Działanie 9.3: kontrola dokumentacji przeprowadzona na 0 projektach.
Działanie 9.4: kontrola dokumentacji przeprowadzona na 0 projektach.
Działanie 9.5: kontrola dokumentacji przeprowadzona na 27 projektach.


Kontrola na miejscu projektu

Działanie 9.1 – 57 kontroli, w tym: kontrole w trakcie realizacji projektu:-18, kontrole na zakończenie realizacji
projektu- 6, kontrole doraźne-6, wizyty monitoringowe - 27, w tym: wizyty doraźne- 6.
Działanie 9.2 – 8 kontroli, w tym: kontrole w trakcie realizacji projektów- 3, kontrole na zakończenie realizacji
projektów- 2, wizyty monitoringowe- 3.
Działanie 9.3 – 2 kontrole, w tym: kontrola w trakcie realizacji projektu:-1, wizyta monitoringowa -1.
Działanie 9.4 - 3 kontrole, w tym: kontrola doraźna -1, wizyta monitoringowa-2.
Działanie 9.5. – 18 kontroli, w tym: kontrola w trakcie realizacji projektu- 9, kontrola na zakończenie realizacji
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projektu-2, wizyty monitoringowe 7.
Powodem doraźnych kontroli oraz wizyt ad hoc były podejrzenia pracowników IP dotyczące zgodności
realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz harmonogramami zajęć.
Ilość przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.


Kontrola dokumentacji w ramach Priorytetów VIII i IX

Polegała na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu
i dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie kontrolującego – Instytucji Pośredniczącej.
W ramach przeprowadzonych kontroli dokumentacji nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości/uchybień
w dokumentacji projektu.
Najczęściej występujące nieprawidłowości/uchybienia wykryte podczas kontroli realizacji projektów w ramach
Priorytetów VIII i IX:
- brak zakresów czynności,
- brak informacji o współfinasowaniu wynagrodzenia,
- brak kart czasu pracy,
- brak ewidencji pracowników upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych,
- brak opracowania/wdroŜenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
- brak informacji o okresie archwizacji dokumentacji związanej z projektem,
- brak informacji o okresie archwizacji dokumentacji związanej z projektem,
- brak na dokumentach finansowych opisu zwiazanego z weryfikacja dokumentu:formalno-rachunkową
i merytoryczną,
- brak informacji na dokumentach, kiedy uregulowano zobowiazanie (przelew/dnia),
- brak opracowanych Zasad/polityki rachunkowości oraz Instrukcji obiegu dokumentów księgowych projektu,
- brak dokumentów potweirdzających kwalifikowalność uczestników do projektu,
- brak oznakowania/logotypy na zakupionym sprzęcie oraz na dokumentach projektowych,
- brak kopii dokumentów lub oryginałów wymaganych w SIWZ.
- nie informowanie Instytucji Pośredniczocej o zmianach w harmonogramach szkoleń.

Wynikiem przeprowadzonych kontroli były sporządzone Informacje pokontrolne, na podstawie których wydane
zostały,zalecenia pokontrolne wynikające m.in. z wyŜej

wymienionych nieprawidłowości/uchybień.

W pozostałych przypadkach Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości będących podstawą
do sformułowania zaleceń, bądź IP odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych w związku z akceptają
wyjaśnień oraz pisemną informacją od projektodawcy dotyczącą usunięcia wskazanych uchybień. Instytucja
Pośredniczaca monitorowała fakt realizacji zaleceń - nie stwierdzono problemów związanych z terminowością
realizacji zaleceń pokontrolnych.
Kontrola systemowa w IP2
W okresie sprawozdawczy IP przeprowadziła 1 kontrolę systemową w IP2 (Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Lublinie). Kontrola systemowa została przeprowadzona w IV kwartale 2009 r. zgodnie z Rocznym Planem
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Kontroli. Czynności kontrolne są w toku dotyczące kontroli systemowej.

Kontrola prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL
W okresie sprawozdawczy IP przeprowadziła 5 kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Rocznych Planów
Działania Pomocy Technicznej PO KL, w tym:
- 4 kontrole dot. Pomocy Technicznej Regionalnych Ośrodków EFS (Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska)
- 1 kontrola dot. Pomocy Technicznej IP2.
Kontrola Pomocy Technicznej ROEFS została przeprowadzona zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na III i IV
kwartał 2009 r.
1) PT ROEFS w Zamościu - 18 – 21, 23, 28.09. 2009 r.
2) PT ROEFS w Białej Podlaskiej - 7 – 9, 13.10. 2009 r.
3) PT ROEFS w Lublinie - 26 – 29.10.2009 r.
4) PT ROEFS w Chełmie - 16 – 18 .11.2009 r.
Kontrola Pomocy Technicznej IP2 (WUP w Lublinie) zaplanowano na III/IV kwarta 2009 r. Została ona
przeprowadzona w dniach 25-30.11.2009 r.
Stwierdzono, Ŝe realizacja Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL w odniesieniu do Instytucji
Pośredniczącej II stopnia (WUP w Lublinie) przebiegała zgodnie z RPD PT. Uchybienia stwierdzono
w zakresie:
a) zakresów czynności pracowników finansowanych ze środków Pomocy Technicznej POKL, w szczególności
w formie:
- braku informacji o współfinansowaniu wynagrodzenia pracownika,
- braku wskazania procentu współfinansowania wynagrodzenia,
- nieścisłości w datach zakresów czynności w odniesieniu do umów o pracę lub porozumień zmieniających,
b) dokumentacji pracowników - braki zakresów czynności,
c) prowadzenia dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uchybienia nie dotyczą
błędów wskazanych w "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE"
d) nieprawidłowości/braków w oznakowaniu sprzętu lub publikacji finansowanych ze środków PT POKL.

W odniesieniu do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL przez Regionalne Ośrodki
EFS stwierdzono, Ŝe przebiegała ona równieŜ zgodnie z RPD PT. Kontrolowane podmioty realizowały działania
oraz ponosiły wydatki przewidziane w RPD PT. Stwierdzone podczas kontroli uchybienia zostały wskazane
w powyŜszym zestawieniu tabelarycznym. W oparciu o przeprowadzone kontrole stwierdzono najczęściej
występujące nieprawidłowości / uchybienia:
a) problemy z udokumentowaniem przez podmiot kontrolowany zatrudnienia personelu ROEFS (zarówno
na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę) w sposób pozwalający na jednoznaczne
rozstrzygnięcie czy nie dochodzi do faktu finansowania zwykłej działalności jednostki poprzez finansowanie
wynagrodzeń pracowników wykonujących obowiązki niezwiązane z realizacją umowy ramowej,
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b) stwierdzono uchybienia w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności w formie określanej
w umowach ramowych,
c) stwierdzono braki w oznakowaniu zawieranych umów z personelem w zakresie współfinansowania
wynagrodzeń.
Kontrole na poziomie IP2
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW(IP2) na 2009 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu co
najmniej 30% liczby projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Kontrole planowe
przeprowadzane będą po zatwierdzeniu co najmniej jednego wniosku o płatność, za wyjątkiem kontroli na
zakończenie realizacji projektu. W RPK na 2009 r. IW(IP2) zaplanowała równieŜ przeprowadzenie co najmniej
jednej wizyty monitoringowej w ramach kaŜdego jednego projektu wybranego do skontrolowania w danym
roku, z tym Ŝe wizyty monitoringowe miały być przeprowadzane w ramach tych projektów, w których
przeprowadzenie wizyty monitoringowej byłoby moŜliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu
i zasadne z punktu widzenia jego tematyki i specyfiki realizacji.
 Kontrola dokumentacji:
W ramach kontroli dokumentacji IW(IP2) dokonywała weryfikacji i zatwierdzania wniosków beneficjenta
o płatność otrzymywanych od beneficjentów, zawierających informacje na temat wydatków kwalifikowanych
poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego. Wraz z wnioskami o płatność
weryfikowane były dołączone do nich dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w ramach projektu
np. wyciągi bankowe. Ponadto w niektórych przypadkach IW (IP2) Ŝądała dokumentów księgowych (np.
faktury, rachunki).
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta, weryfikacji poddano zgodność
przedstawionych informacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność ze stanem faktycznym oraz z Umową
o dofinansowanie projektu.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe),
weryfikacji poddano ocenę jakości i prawidłowości realizowanych usług w ramach projektu, w tym
dokumentację

potwierdzającą

realizację

usługi

zgodnie

z

umową

o

dofinansowanie,

wnioskiem

o dofinansowanie projektu POKL, harmonogramem realizacji projektu oraz umową na realizację usługi.
Ponadto w ramach prowadzonych wizyt monitoringowych przeprowadzano z uczestnikami projektu
wywiady/badania ankietowe w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia oraz zweryfikowania
czy wiedzą, Ŝe wsparcie jest współfinansowane z EFS.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 6.1 POKL – w sumie przeprowadzono 62
kontrole na miejscu (30 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta i 32 kontrole w miejscu realizacji usługi),
biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w terminie do 31.12.2009 r., w tym:
- kontrole ad hoc
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- 2 doraźne kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Działania 6.1,
z uwagi na otrzymanie informacji/skargi dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie;
- kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 26 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1.
Dodatkowo przeprowadzono 2 kontrole w ramach wykonania RPK na 2008 r.
Ponadto IW(IP2) przeprowadziła 32 wizyty monitoringowe w ramach Działania 6.1 POKL, w tym w ramach
Poddziałania 6.1.1 - 31 wizyty monitoringowe i w ramach Poddziałania 6.1.3 - 1 wizytę monitoringową.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 28 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.1. POKL, natomiast zrealizowano 26 planowych kontroli
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
W przypadku pozostałych 2 planowych kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 zostały one
przeprowadzone w 2009 r., jednakŜe do dnia 31.12.2009 r. nie sporządzono informacji pokontrolnych z tych
kontroli. Przeprowadzono 32 wizyty monitoringowe, niektóre projekty zostały objęte więcej niŜ jedną wizytą
monitoringową. W przypadku 2 projektów wizyty monitoringowe nie zostały przeprowadzone ze względu
na tematykę oraz specyfikę realizacji przedmiotowych projektów ( projekty badawcze/informacyjne).
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 6.2 POKL – w sumie przeprowadzono
16 kontroli na miejscu (8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta i 8 kontroli w miejscu realizacji usługi),
biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w terminie do 31.12.2009 r., w tym:
- kontrole ad hoc
- 3 doraźne kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Działania 6.2,
z uwagi na otrzymanie skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie;
- kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 5 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Działania 6.2
Ponadto IW(IP2) przeprowadziła 8 wizyt monitoringowych w ramach Działania 6.2 POKL.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 9 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2. POKL, natomiast zrealizowano 5 planowych kontroli
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
W przypadku pozostałych 4 planowych kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 nie
przeprowadzono kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta z uwagi na niezatwierdzenie Ŝadnego wniosku
o płatność. Przeprowadzono 8 wizyt monitoringowych, jedna wizyta monitoringowa nie została przeprowadzona
ze względu na początkową fazę realizacji projektu i tym samym niemoŜność przeprowadzenia wizyty.
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
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wiejskich
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 6.3 POKL – w sumie przeprowadzono
7 kontroli na miejscu (3 kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta i 4 kontroli w miejscu realizacji usługi),
biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w terminie do 31.12.2009 r., w tym:
- kontrole ad hoc
W ramach Działania 6.3 nie przeprowadzono kontroli ad hoc (doraźnych).
- kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 3 kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Działania 6.3
Ponadto IW(IP2) przeprowadziła 4 wizyty monitoringowe w ramach Działania 6.3 POKL.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 7 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.3. POKL, natomiast zrealizowano 3 planowe kontrole
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
W przypadku pozostałych 4 planowych kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 nie
przeprowadzono kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta z uwagi na niezatwierdzenie Ŝadnego wniosku
o płatność. Przeprowadzono 4 wizyty monitoringowe (przy czym w ramach jednego projektu zostały
przeprowadzone 2 wizyty monitoringowe), jedna wizyta monitoringowa została przeprowadzona w 2009 r. ale
do 31.12.2009 r. nie została sporządzona informacja pokontrolna, dwie wizyty monitoringowe nie zostały
przeprowadzone ze względu na początkową fazę realizacji projektu i tym samym niemoŜność przeprowadzenia
wizyty. W przypadku 1 projektu nie przeprowadzono wizyty monitoringowej poniewaŜ w dniu wyboru tego
projektu do kontroli (w ramach aktualizacji RPK) zakończyła się merytoryczna realizacja projektu.

Priorytet VII Promocji integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 7.1 POKL – w sumie przeprowadzono
77 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w
terminie do 31.12.2009 r., w tym:
- kontrole ad hoc
W ramach Działania 7.1 nie przeprowadzono kontroli ad hoc (doraźnych).
- kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 14 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych, w tym w ramach Poddziałania 7.1.1.
– 10 kontroli, w ramach Poddziałania 7.1.2 – 4 kontrole na miejscu.
Dodatkowo przeprowadzono 63 kontrole w ramach wykonania RPK na 2008 r.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
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RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 63 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
systemowych realizowanych w ramach Działania 7.1. POKL, natomiast zrealizowano 14 planowych kontroli
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
W przypadku 4 planowych kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 zostały one
przeprowadzone w 2009 r., jednakŜe do dnia 31.12.2009 r. nie sporządzono informacji pokontrolnych z tych
kontroli. W przypadku 45 projektów nie przeprowadzono kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta z uwagi
na niezatwierdzenie Ŝadnego wniosku o płatność. Wizyty monitoringowe nie zostały przeprowadzone z uwagi
na specyfikę działań realizowanych w projektach systemowych przez ośrodki pomocy społecznej oraz centra
pomocy rodzinie. Niemniej jednak IW(IP2) w miarę moŜliwości przeprowadzała podczas kontroli na miejscu
w siedzibie beneficjenta wywiady z uczestnikami mające na celu poznanie opinii i weryfikację realizowanego
wsparcia w ramach projektu.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 7.2 POKL – w sumie przeprowadzono
28 kontroli na miejscu (11 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta i 17 kontroli w miejscu realizacji usługi),
biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w terminie do 31.12.2009 r., w tym:
kontrole ad hoc
- 1 doraźna kontrola na miejscu

w siedzibie beneficjenta projektu realizowanego w ramach Działania

7.2/Poddziałania 7.2.1, z uwagi na otrzymanie skargi dotyczącej domniemanych nieprawidłowości w projekcie;
kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 10 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, w tym w ramach Poddziałania 7.2.1. – 5 kontroli, w ramach
Poddziałania 7.2.2 – 5 kontroli.
Ponadto IW(IP2) przeprowadziła 17 wizyt monitoringowych w ramach Działania 7.2 POKL, w tym w ramach
Poddziałania 7.2.1 - 11 wizyt monitoringowych i w ramach Poddziałania 7.2.2 - 6 wizyt monitoringowych.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 19 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.2. POKL, natomiast zrealizowano 10 planowych kontroli
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
W przypadku 1 planowanej kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 7.2/Poddziałania 7.2.2
została przeprowadzona w 2009 r., jednakŜe do dnia 31.12.2009 r. nie sporządzono informacji pokontrolnej z tej
kontroli. Nie przeprowadzono 8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta z uwagi na niezatwierdzenie
Ŝadnego wniosku o płatność. Przeprowadzono w sumie 17 wizyt monitoringowych ( przy czym jeden projekt
został dwukrotnie skontrolowany).Nie przeprowadzono 2 wizyt monitoringowych ze względu na tematykę oraz
specyfikę realizacji przedmiotowych projektów ( projekty badawcze/informacyjne). Natomiast 1 projekt nie
został poddany wizycie monitoringowej ze względu na początkową fazę realizacji projektu.
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Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 Kontrole realizacji projektu (w podziale na typy –ad hoc, planowe)
Liczba przeprowadzonych kontroli w roku 2009 r. w ramach Działania 7.3 POKL – w sumie przeprowadzono
8 kontroli na miejscu (6 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta i 2 kontrole w miejscu realizacji usługi),
biorąc pod uwagę sporządzone informacje pokontrolne w terminie do 31.12.2009 r., w tym:
- kontrole ad hoc
W ramach Działania 7.3 nie przeprowadzono kontroli ad hoc (doraźnych).
- kontrole planowe ujęte w RPK na 2009 r.
- 6 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach Działania 7.3
Ponadto IW(IP2) przeprowadziła 2 wizyty monitoringowe w ramach Działania 7.3 POKL.
Zgodnie z zatwierdzonym RPK na 2009 r. oraz w związku z prowadzonymi raz na kwartał aktualizacjami
RPK i przeprowadzanymi w tym celu analizami ryzyka (na podstawie których dokonywano wyboru projektów
do kontroli), IW (IP2) zaplanowała przeprowadzenie 6 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta projektów
konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.3. POKL, natomiast zrealizowano 6 planowych kontroli
na miejscu projektów w siedzibie beneficjenta, z których ustaleń sporządzono informacje pokontrolne w 2009 r.
Przeprowadzono 2 wizyty monitoringowe. Nie przeprowadzono 4 wizyt monitoringowych poniewaŜ w dniu
wyboru tych projektów do kontroli (w ramach aktualizacji RPK) zakończyła się ich merytoryczna realizacja.

Ustalenia pokontrolne, w tym sposób weryfikacji wydanych rekomendacji w ramach Priorytetów VI i VII
NajwaŜniejsze wnioski:
- projekty były realizowane w oparciu o Umowy o dofinansowanie projektu PO KL w ramach POKL,
- projekty realizowane były w oparciu o zatwierdzone Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu PO KL
- postęp rzeczowy kontrolowanych projektów wykazywany w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta
o płatność generalnie był zgodny ze stanem faktycznym,
- postęp finansowy kontrolowanych projektów wykazywany w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta
o płatność był zgodny ze stanem faktycznym.
Główne problemy:
Stwierdzano równieŜ błędnie opracowane metodologie wyliczania kosztów pośrednich.Występowały problemy
przy kwalifikowaniu wyposaŜenia związanego z działaniami promocyjnymi do cross-financingu. Ośrodki
pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie miały trudności w rozliczaniu kosztów pośrednich
ryczałtem.
Najczęściej występujące nieprawidłowości w ramach Priorytetów VI i VII
- dokonywanie zapłaty za wydatki pośrednie rozliczane ryczałtem bezpośrednio z rachunku wyodrębnionego dla
projektu,
- opis dokumentów księgowych nie zawierał wszystkich wymaganych elementów określonych w Zasadach
finansowania POKL,
- Beneficjenci nie w pełni realizowali zapisy Umów w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- Beneficjenci nie w pełni realizowali zapisy Umów w zakresie prowadzenia działań promocyjno97

informacyjnych,
- Beneficjenci nie w pełni realizowali zapisy Umów w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji
projektu,
Stwierdzano, iŜ niektórzy beneficjenci nie dokonali aktualizacji istniejącej polityki rachunkowości w zakresie
wydzielenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu.
Działania pokontrolne w ramach Priorytetu VI i VII
W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzanych kontroli uchybień lub nieprawidłowości, zespół
kontrolujący opracowywał zalecenia pokontrolne zawierające rekomendacje zmierzające do usunięcia
stwierdzonych

uchybień/nieprawidłowości.

W

wyniku

weryfikacji

realizacji

zaleceń

pokontrolnych

potwierdzono, iŜ Beneficjenci zastosowali się do zaleceń wydanych przez IW(IP2). Informacje na temat
wdraŜania zaleceń pokontrolnych co do zasady były przesyłane przez Beneficjentów w wymaganym terminie.

1.1. Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu/
Działania
Priorytet/ Działanie
Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie
(IP2)

Kontrole systemowe
planowane

doraźne

1

0

Kontrole projektów
planowane

doraźne

Wizyty
monitoringowe*

Nie dotyczy

Priorytet VI

36

5

44

Działanie 6.1

28

2

32

Poddziałanie 6.1.1

28

2

31

Poddziałanie 6.1.2

0

0

0

Poddziałanie 6.1.3

0

0

1

Działanie 6.2

5

3

8

Działanie 6.3

3

0

4

93

1

19

Działanie 7.1

77

0

0

Poddziałanie 7.1.1

68

0

0

Poddziałanie 7.1.2

9

0

0

Działanie 7.2

10

1

17

Poddziałanie 7.2.1

5

1

11

Poddziałanie 7.2.2

5

0

6

Działanie 7.3

6

0

2

Priorytet VIII

38

5

65

Priorytet VII

Nie dotyczy

98

Poddziałanie 8.1.1

36

3

61

Poddziałanie 8.1.2

0

2

2

Poddziałanie 8.1.4

1

0

0

Działanie 8.1

37

5

63

Poddziałanie 8.2.1

0

0

1

Poddziałanie 8.2.2

1

0

1

Działanie 8.2

1

0

2

Priorytet IX

41

7

40

Działanie 9.1

24

6

27

Poddziałanie 9.1.1

1

1

3

Poddziałanie 9.1.2

23

5

24

Działanie 9.2

5

0

3

Działanie 9.3

1

0

1

Działanie 9.4

0

1

2

Działanie 9.5

11

0

7

Razem

208

18

168

* dane dot. wizyt monitoringowych naleŜy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje
Kontrole na poziomie IP
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzona została 1 kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w siedzibie
IP: Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej rozpoczęta w dniu 26.03.2009 r. na podstawie Postanowienia nr W2BE410-019/09-0157 o wszczęciu postępowania kontrolnego Dyrektora UKS w Lublinie z dnia 26.03.2009 r.
Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi
z Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, IX i X - na
podstawie art. 62 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) NR 1083/2006 z dnia 11.07.2006r.
Ustalenia kontroli zostały udokumentowane Protokołem kontroli z dnia 26 maja 2009 r. oraz został sporządzony
dokument Wynik kontroli z dnia 02.07.2009r.
W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań
dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości.
W dniach 24-30.09.2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przeprowadzona
została kontrola systemowa nr 16/POKL/2009 przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Grupę Gumułka - Audyt Sp. z o. o. działającą w imieniu IZ PO KL.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący IZ PO KL stwierdził, iŜ wdraŜanie PO KL przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przebiega prawidłowo, zgodnie z Systemem realizacji
PO KL 2007-2013. Stwierdzono jednakŜe kilka drobnych uchybień w odniesieniu do sprawdzanego zakresu,
do których naleŜy zaliczyć:
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- brak zamieszczenia uzasadnienia obniŜenia punktacji wniosku w jednej z Kart oceny merytorycznej;
- brak wyszczególnienia w piśmie informującym o wynikach oceny okoliczności, powodujących
pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia;
- brak dat sporządzenia oraz zatwierdzenia Protokołu KOP oraz listy rankingowej;
- brak podpisu członka KOP na Deklaracji bezstronności i poufności;
- załączanie niekompletnego wzoru Karty oceny formalnej stosowanego w ramach danego konkursu;
- brak zamieszczenia identyfikatorów uŜytkowników w ewidencji osób upowaŜnionych do przetwarzania
danych osobowych, poniewaŜ są one częścią Lokalnego Systemu Informatycznego, który do dnia
zakończenia czynności kontrolnych nie został utworzony;
- nieterminowe rejestrowanie w KSI SIMIK 07-13 umów, aneksów i wniosków o płatność oraz
nieścisłości wprowadzanych danych polegających na braku w polu „wyniki kontroli" informacji na temat
rodzaju kontroli oraz Ŝe dana kontrola dotyczy kontroli w siedzibie beneficjenta (np. kontrola
nr POKL.08.01.01-06-704/0800 i nr POKL.09.01.02-06-412/08-01).
Na tej podstawie przygotowano zalecenia pokontrolne, w wyniku których IP została zobowiązana do ich
wdroŜenia w terminie do dnia 19 lutego 2010 r.
Kontrola na poziomie IP2
W 2009 r. została przeprowadzona kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 17.03.2009 r. do 11.05.2009 r.
Zakres kontroli: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami
pochodzącymi z UE w ramach realizacji POKL – na podstawie art. 62 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. w następujących obszarach:
- jasnego zdefiniowania, przydziału i podziału funkcji pomiędzy oraz wewnątrz Instytucji pośredniczących;
- posiadania adekwatnych procedur wyboru projektów;
- posiadania procedur zapewniających adekwatne informacje beneficjentom i posiadania strategii w celu
pomocy beneficjentom;- posiadania procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze;
- adekwatnej ścieŜki audytu;
- właściwych działań zapobiegawczych i korygujących w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez
Instytucję Audytową;
- potwierdzenia stosowania procedur Instytucji WdraŜającej (IP2).
W obszarze objętym kontrolą stwierdzono uchybienia będące skutkiem nieprzestrzegania obowiązujących
procedur oraz przepisów w tym:
- brak dekretacji na przyjmowanych wnioskach o dofinansowanie;
- błąd w sporządzeniu deklaracji poufności i bezstronności;
- przekroczenie terminu do złoŜenia wniosku o płatność;
- przekroczenie terminu do weryfikacji wniosku o płatność;
- błędne datowanie dokumentów związanych z weryfikacją wniosków o płatność, w tym nieprawidłowe
datowanie pisma informującego skierowanego do beneficjenta;
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- nieprawidłowe datowanie akceptacji przez Kierownika WOEFS wyników weryfikacji wniosku o płatność;
- brak udokumentowania wyników weryfikacji wniosku o płatność;
- brak wykazania w liście sprawdzającej wyników weryfikacji wniosku o płatność;
- niekompletność procesu weryfikacji i akceptacji oceny wniosków o płatność;
- zatwierdzenie warunkowe wniosku o płatność z pominięciem zapisów Instrukcji Wykonawczych;
-brak weryfikacji współczynników dofinansowania określonych w umowie o dofinansowanie, w tym wkładu
własnego przedsiębiorców;
- dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli nie zostały zweryfikowane i zatwierdzane przez osoby
wskazane w Instrukcjach wykonawczych;
- brak rejestracji w KSI aneksów do umów i do porozumienia ramowego;
- brak procedur określających proces przyjmowania i weryfikacji korekt do wniosku o dofinansowanie;
- brak na formularzu wniosku o dofinansowanie (strona tytułowa) pola na odnotowanie faktu złoŜenia
korekty.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM
NaleŜy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. JeŜeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne
wyjaśnienie naleŜy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

x

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

x

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 10
3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

x

TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upowaŜnienie. Szczegółowe wytyczne w tej
sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

101

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data 12.02.2010 r
Pieczęć imienna i podpis osoby upowaŜnionej do
zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji
Pośredniczącej PO KL

INFORMACJE DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO*
*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL
Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie
Data
Podpis
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