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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 162 699 367,00 Euro, dla Priorytetu VII –
111 947 168,00 Euro, dla Priorytetu VIII – 114 511 623,00 Euro oraz dla Priorytetu IX – 122 797 933 Euro.
Alokacja dostępna na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wynosi 2 301 754 585,14 PLN.
W okresie objętym sprawozdaniem poziom zakontraktowania środków dla komponentu regionalnego wyniósł 413
047 714,39 PLN, co stanowi 17,94 % alokacji dostępnej na lata 2007-2013 .
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NaleŜy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego,
usuwając opcję niewybraną.
1

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. 29 czerwca 2009 r.(kurs euro
4,4960 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.

I Kwartał

6.1.1

6.1.2

6.2

II Kwartał

Alokacja - Plan
Działań

III Kwartał

IV Kwartał

15 000 000,00
PLN

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

25 000 000,00
PLN

25 000 000,00
PLN

Zaakceptowane
zmiany

35 000 000,00
PLN

5 000 000,00
PLN
4 665 000,00
PLN

Alokacja - Plan
Działań

5 500 000,00
PLN

6.3
Zaakceptowane
zmiany

4 000 000,00
PLN

Alokacja - Plan
Działań
projekty
innowacyjne

Priorytet VI

Zaakceptowane
zmiany

7.2.1

7.2.2

7.3
Priorytet
VII

8.1.1

10 000 000,00
PLN

66,67%

- 335 000,00
PLN

6,70%

10 000 000,00
PLN

40,00%

- 1 500 000,00
PLN

- 27,27%

-

-

1 200 000,00
PLN

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
Alokacja - Plan
Działań

% zwiększenia/
zmniejszenia

4 000 000,00
PLN

Alokacja - Plan
Działań
projekty
ponadnarodowe

RóŜnica

25 000 000,00
PLN
35 000 000,00
PLN

5 500 000,00
PLN
25 000 000,00
PLN

24 000 000,00
PLN
8 665 000,00
PLN
20 000 000,00
PLN

18 165 000,00
PLN

-

30 000 000,00
PLN
15 000 000,00
PLN
20 000 000,00
PLN
7 000 000,00
PLN

10 000 000,00
PLN

50%

5 000 000,00
PLN

33,33%

-

-

30 000 000,00
PLN

22 000 000,00
PLN
20 000 000,00
PLN
50 000 000,00
PLN

20 000 000,00
PLN
-

15 000 000,00
PLN

-

-

-

2

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
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

8.1.2

8.2.1
Priorytet
VIII

9.1.1

9.1.2

9.2

9.3

9.4

projekty
innowacyjne

projekty
ponadnarodowe

Priorytet IX

Suma

20 000 000,00
PLN
25 000 000,00
PLN

5 000 000,00
PLN

25,00%

-

-

10 000 000,00
PLN
20 000 000,00
PLN
-

50 000 000,00
PLN
25 000 000,00
PLN

10 000 000,00
PLN

5 000 000,00
PLN

-

-

12 000 000,00
PLN
15 760 000,00
PLN
25 000 000,00
PLN
30 000 000,00
PLN
25 000 000,00
PLN
10 000 000,00
PLN

+ 3 760 000,00
PLN

31,33%

5 000 000,00
PLN

20%

- 15 000 000,00
PLN

- 60,00%

-

-

- 650 000,0 PLN

- 13,00%

-

-

10 000 000,00
PLN
zmiana
terminu
5 000 000,00
PLN
4 350 000,00
PLN
5 000 000,00
PLN
1 500 000,00 PLN
-

Alokacja - Plan
Działań

25 000 000,00
PLN

10 000 000,00
PLN

42 000 000,00
PLN

5 000 000,00
PLN

- 10 650 000,00
PLN

Zaakceptowane
zmiany

15 760 000,00
PLN

30 000 000,00
PLN

14 350 000,00
PLN

-

-

Alokacja - Plan
Działań

70 000 000,00
PLN

87 500 000,00
PLN

96 000 000,00
PLN

5 000 000,00
PLN

PoniŜsza tabela przedstawia stan wdraŜania komponentu regionalnego w województwie lubelskim dla projektów
konkursowych i systemowych (w ujęciu narastającym).
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Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.1 PO KL – 106 533 696,62 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 podpisano 23 umowy na kwotę 18 345 642,20
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 44 umowy na kwotę 36 196 585,68 PLN, co
stanowi 33,98% alokacji na lata 2007-2013.W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 43 wnioski o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 6 324 389,76 PLN, co stanowi 5,94% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 75 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
6.1.1 wyniosły 9 037 508,94 PLN, co stanowi 8,48% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.2 PO KL – 29 592 693,45 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
19,96% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku
realizacji Poddziałania 6.1.2) zatwierdzono 43 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne
1 083 526,88 PLN, co stanowi 3,66% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.3 PO KL – 455 727 480,25 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 170 413 440,09 PLN, co
stanowi 37,39% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 27 wniosków o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 25 352 776,09 PLN ( w tym wkład prywatny 630 526,86 PLN), co
stanowi 5,56% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 90 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
6.1.3 wyniosły 76 308 814,73 PLN , co stanowi 16,74% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.1 PO KL – 591 853 870,31 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano 23 umowy na kwotę 18 345 642,20 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 86 umów na kwotę 212 517 499,10 PLN, co stanowi
35,91% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 113 wniosków o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 32 760 692,73 PLN, co stanowi 5,54% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 208 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania
6.1 wyniosły 86 429 850,55 PLN, co stanowi 14,60% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.2 PO KL – 129 919 142,19 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.2 podpisano 8
umów na kwotę 13 621 663,56 PLN, co stanowi 10,48% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i
jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 6.2) zatwierdzono 5 wnioski o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 138 864,97PLN, co stanowi 0,11% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.3 PO KL – 9 723 340,27 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.3 podpisano
16 umów na kwotę 775 418,79 PLN, co stanowi 7,97% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie
zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność.
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alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI PO KL – 731 496 352,77 PLN
W ramach całego Priorytetu VI PO KLw ujęciu narastajacym podpisano 110 umów na kwotę 226 914 581,45
PLN, co stanowi 31,02% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 213 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VI wyniosły 86 568 715,52 PLN, co stanowi 11,83% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.1 PO KL – 189 749 553,44 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 3 umowy na kwotę 69 000,00 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 191 umów na kwotę 13 987 873,06 PLN, co
stanowi 7,37% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 226 wniosków o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 5 856 313,83 PLN, co stanowi 3,07% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 352 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Poddziałania 7.1.1 wyniosły 7 942 645,38 PLN, co stanowi 4,19% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.2 PO KL – 114 504 040,82 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.2 podpisano 1 umowę na kwotę 150 000,00
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 22 umowy na kwotę 15 563 860,93 PLN, co
stanowi 13,59% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 29 wniosków o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 4 374 905,17 PLN, co stanowi 3,82% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 51 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
7.1.2 wyniosły 7 362 763,77 PLN, co stanowi 6,43% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.3 PO KL – 22 900 808,02 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 20,11% alokacji na lata 20072013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota wydatków uznanych za
kwalifikowalne 582 711,96 PLN, co stanowi 2,54% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 4 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
7.1.3 wyniosły 1 309 968,40 PLN, co stanowi 5,72% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.1 PO KL – 327 154 402,28 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano 4 umowy na kwotę 219 000,00 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 214 umów na kwotę 34 157 487,69 PLN, co stanowi
10,44% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 256 wniosków o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 10 798 217,34 PLN, co stanowi 3,30% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 407 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania
7.1 wyniosły 16 615 377,55 PLN, co stanowi 5,08% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.1 PO KL – 88 080 031,33 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 12 umów na kwotę 6 952 255,23
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 18 umów na kwotę 11 120 757,29 PLN, co
stanowi 12,63% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od
początku realizacji Poddziałania 7.2.1) zatwierdzono 12 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za
kwalifikowalne 1 282 757,26 PLN, co stanowi 1,46% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.2 PO KL – 52 848 019,02 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 7.2.2
podpisano 12 umów na kwotę 6 011 141,58 PLN, co stanowi 11,37% alokacji na lata 2007-2013. W okresie
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sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 7.2.2) zatwierdzono 3
wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 199 854,39 PLN, co stanowi 0,38% alokacji na
lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.2 PO KL – 140 928 050,36 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano 24 umowy na kwotę 14 623 403,59
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 30 umów na kwotę 17 131 898,87 PLN, co
stanowi 12,16% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od
początku realizacji Działania 7.2) zatwierdzono 15 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za
kwalifikowalne 1 482 611,65, co stanowi 1,05% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.3 PO KL – 35 232 012,67 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 7.3 podpisano
19 umów na kwotę 883 089,80 PLN, co stanowi 2,51% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i
jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 7.3) zatwierdzono 11 wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 68 071,91, co stanowi 0,19% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII PO KL – 503 314 465,30 PLN
W ramach całego Priorytetu VII PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 263 umowy na kwotę 52 172 476,36
PLN, co stanowi 10,37% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VII
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 433 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VII wyniosły 18 166 061,11 PLN, co stanowi 3,61% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.1 PO KL – 292 431 539,40 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano 74 umowy na kwotę 39 278 542,41
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 131 umów na kwotę 70 027 658,94 PLN, co
stanowi 23,95% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 169 wniosków o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 13 069 859,49 PLN( w tym wkład prywatny 9 069,95 PLN), co
stanowi 4,47% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 176 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Poddziałania 8.1.1 wyniosły 13 720 503,91 PLN, co stanowi 4,69% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.2 PO KL – 102 968 851,72 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.1.2
podpisano 13 umów na kwotę 6 610 456,74 PLN, co stanowi 6,42% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego
Poddziałania nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.3 PO KL – 7 001 882,02 PLN
W ramach Poddziałania 8.1.3 nie podpisano jeszcze Ŝadnej umowy i w związku z powyŜszym nie zatwierdzono
Ŝadnego wniosku o płatność.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.4 PO KL – 9 473 134,40 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.4 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast
narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 1 umowę na kwotę 591 017,00 PLN, co stanowi
6,24% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota
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wydatków uznanych za kwalifikowalne 7 666,50 PLN, co stanowi 0,08% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 3 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
8.1.4 wyniosły 53 675,22 PLN , co stanowi 0,57% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.1 PO KL – 411 875 407,54 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano 87 umów na kwotę 45 888 999,15 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 145 umów na kwotę 77 229 132,68 PLN, co stanowi
18,75% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 170 wniosków o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 13 077 525,99 PLN, co stanowi 3,18% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 179 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania
8.1 wyniosły 13 774 179,13 PLN, co stanowi 3,34% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.1 PO KL – 41 187 540,74 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.2.1
podpisano 1 umowę na kwotę 275 820,00 PLN, co stanowi 0,67% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego
Poddziałania nie zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.2 PO KL – 61 781 310,98 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2 podpisano 1 umowę na kwotę 1 400 000,00
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 2 umowy na kwotę 4 427 000,00 PLN, co
stanowi 7,17% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od
początku realizacji Poddziałania 8.2.2) zatwierdzono 3 wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych za
kwalifikowalne 607 450,15 PLN, co stanowi 0,98% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.2 PO KL – 102 968 851,72 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano 2 umowy na kwotę 1 675 820,00 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 3 umowy na kwotę 4 702 820,00 PLN, co stanowi
4,57% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku
realizacji Działania 8.2) zatwierdzono 3 wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne
607 450,15, co stanowi 0,59% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII PO KL – 514 844 259,26 PLN
W ramach całego Priorytetu VIII PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 148 umów na kwotę 81 931 952,68
PLN, co stanowi 15,91% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VIII
PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 182 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji
Priorytetu VIII wyniosły 14 381 629,28 PLN, co stanowi 2,79% 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 – 78 804 565,64 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 podpisano 21 umów na kwotę 12 046 122,90
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 31 umów na kwotę 15 112 807,26 PLN,
co stanowi 19,18% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 22 wnioski o płatność –
kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 626 424,26 PLN, co stanowi 0,79% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 24 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
9.1.1 wyniosły 987 749,19 PLN, co stanowi 1,25% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.2 PO KL – 156 029 604,78 PLN
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W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.2 podpisano 28 umów na kwotę 12 599 121,77
PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 64 umowy na kwotę 24 744 760,63 PLN,
co stanowi 15,86% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 90 wniosków o płatność
– kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 5 523 058,89 PLN, co stanowi 3,54% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 93 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania
9.1.2 wyniosły 5 969 534,46 PLN, co stanowi 3,83% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.3 PO KL – 10 209 507,27 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.3 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast
narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 1 umowę na kwotę 287 540,00 PLN, co stanowi
2,82% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 82 832,58 PLN, co stanowi 0,81% 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 2,80% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.1 PO KL – 245 043 677,69 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano 49 umów na kwotę 24 645 244,67 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 96 umów na kwotę 40 145 107,89 PLN, co stanowi
26,44% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 113 wniosków o płatność – kwota
wydatków uznanych za kwalifikowalne 6 232 315,73 PLN, co stanowi 2,54% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 120 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania
9.1 wyniosły 7 243 215,85 PLN, co stanowi 2,96% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.2 PO KL – 167 140 071,87 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 podpisano 14 umów na kwotę 7 985 182,28 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano 15 umów na kwotę 8 679 892,28 PLN, co stanowi
5,19% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku
realizacji Działania 9.2) zatwierdzono 15 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne
1 130 123,15 PLN, co stanowi 0,68% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.3 PO KL – 59 899 910,10 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.3 podpisano 2
umowy na kwotę 820 635,00 PLN, co stanowi 1,37% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie
zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.4 PO KL – 31 399 146,82 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.4 podpisano 9
umów na kwotę 1 233 980,12 PLN, co stanowi 3,93% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie
zatwierdzono Ŝadnego wniosku o płatność.
alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.5 PO KL – 48 616 701,33 PLN
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 nie podpisano Ŝadnej umowy, natomiast narastająco
od początku realizacji tego Działania podpisano 25 umów na kwotę 1 149 088,61 PLN, co stanowi 2,36% alokacji
na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 40 wniosków o płatność – kwota wydatków
uznanych za kwalifikowalne 667 019,58 PLN, co stanowi 1,37% alokacji na lata 2007-2013.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 56 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.5
wyniosły 934 278,76 PLN , co stanowi 1,92% alokacji na lata 2007-2013.
alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX PO KL – 552 099 507,80 PLN
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W ramach całego Priorytetu IX PO KL w ujęciu narastajacym podpisano 147 umów na kwotę 52 028 703,90
PLN, co stanowi 9,42% dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu IX PO KL.
Wydatki uznane za kwalifikowalne w 191 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu
IX wyniosły 9 307 617,76 PLN, co stanowi 1,69% alokacji na lata 2007-2013.
Prognoza wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP 2 w kolejnych czterech
kwartałach kalendarzowych zakłada zrealizowanie wydatków na poziomie 106 071 130,72 PLN w ramach
Priorytetu VI, 77 675 099,10 PLN w ramach Priorytetu VII, 63 956 500,00 PLN - Priorytet VIII i 31 430 750,00
PLN dla IX Priorytetu.
Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 6.1 wynosiły
38 023 352,57 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 32 760 692,73 PLN,
czyli prognoza została zrealizowana w 86,15 %. Niezrealizowanie prognozy na załoŜonym poziomie związane jest
z procedurą wyboru projektów i podpisywania umów (KOP trwał 5 miesięcy, pierwsze umowy były podpisywane
dopiero w okresie marzec - kwiecień, przesunięte zostały równieŜ okresy rozpoczęcia realizacji projektów na
pierwszego marca najwcześniej).Zaprognozowane wydatki w 2008 roku na I i II kwartał 2009 roku w ramach
Działania 6.2 wynosiły 1 840 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości
138 864,97 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 7,54 %. Nieosiągnięcie prognozowanej wartości związane
jest z procedurą wyboru projektów oraz podpisywania umów (umowy były podpisywane w okresie styczeń - luty
2009 roku), a takŜe wynika z przesuwania okresu realizacji projektów. W 2008 roku nie zaprognozowano
wydatków na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 6.3. Wynika to z faktu ogłoszenia konkursu w ramach
Działania 6.3 w II półroczu 2008 roku oraz związane jest z procedurą wyboru projektów i podpisywania umów (w I
półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs otwarty
1/POKL/6.3/2008).
Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.1 wynosiły 6 999 999,73
PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 10 798 217,34 PLN , czyli prognoza
została zrealizowana w 154,26 %. Sprawne rozliczanie wniosków o płatność, które rozliczyły całość środków
wykorzystywanych przez beneficjentów systemowych w roku 2008 wpłynęło na przekroczenie poziomu załoŜonej
wartości. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.2 wynosiły 8 206
800,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 482 611,65 PLN, czyli
prognoza została zrealizowana w 18,06 %. Nieosiągnięcie prognozy na załoŜonym poziomie związane jest z
przedłuŜającą się procedurą negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2008 oraz
późniejszym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 . Zaprognozowane w 2008 roku wydatki
na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.3 wynosiły 860 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w wysokości
68 071,91 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 7,91 %. Niezrealizowanie prognozy na załoŜonym poziomie
jest związane z późniejszym ogłoszeniem konkursu w wyniku czego podpisywanie umów rownieŜ zostało
przesunięte w czasie.
Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 8.1 wynosiły 10 137 000,00
PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 13 077 525,99 PLN, czyli prognoza
została zrealizowana w 129 %. Przekroczenie prognozowanej wartości jest związane ze zmianą harmonogramów
płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II
kwartał 2009 roku w ramach Działania 8.2 wynosiły 1 710 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie
sprawozdawczym w wysokości 607 450,15 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 35,52%. Niezrealizowanie
prognozy na załoŜonym poziomie jest związane z przedłuŜającym się okresem podpisywania umów w ramach
Działania 8.2, które były podpisywane w okresie czerwiec - lipiec - sierpień 2009 roku.
Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.1 wynosiły 5 198 000,00
PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 6 232 315,73 PLN, czyli prognoza
została zrealizowana w 119,89 %. Przekroczenie prognozowanej wartości jest związane ze zmianą harmonogramów
płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II
kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.2 wynosiły 1 603 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie
sprawozdawczym w wysokości 1 130 123,15 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 70,50 %. ZałoŜona
wartość nie została osiągnięta na wskazanym poziomie, poniewaŜ realizacja 3 umów podpisanych na przełomie
grudzień 2008/styczeń 2009 rozpoczyna się w okresie sierpień (1 umowa) i wrzesień (2 umowy) 2009 roku. W
2008 roku nie zaprognozowano wydatków na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.3 i 9.4 i nie
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wydatkowano Ŝadnych środków w ramach wskazanych działań. Wynika to z faktu, Ŝe konkursy w ramach
Działania 9.3 i 9.4 zostały ogłoszone dopiero w listopadzie 2008 roku, a biorąc pod uwagę czas trwania procedury
wyboru projektów oraz podpisywania umów (pierwsze umowy zostały podpisane dopiero w okresie maj - czerwiec
2009 roku w ramach Działania 9.3 i czerwiec - lipiec 2009 roku w ramach Działania 9.4 ) środki wydatkowane w
ramach tych Działań będą dopiero w II półroczu 2009 roku. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał
2009 roku w ramach Działania 9.5 wynosiły 468 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie
sprawozdawczym w wysokości 667 019,58 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 142,52 %. Przekroczenie
poziomu załoŜonej wartości jest związane z przeniesieniem częsci wydatków przez Beneficjentów z ubiegłego
roku na 2009 rok.
Podkomitet Monitorujący
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 1 posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego PKM PO KL WL.
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 06.12.2007 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 31.12.2008 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”,
• 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 w okresie sprawozdawczym podjęte zostały następujące uchwały:
• 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.
Zasada komplementarności
Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Priorytetów VI – IX PO KL przyczynią się do zapewnienia
komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje
wpływające na rozwój województwa lubelskiego.
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1
1. Premiowanie projektów szkoleniowych w zakresie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z RPO WL na lata
2007 – 2013 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, której celem jest wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw w regionie lubelskim, a jednym ze sposobów osiągnięcia 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).
2. Szkolenia w zakresie infrastruktury drogowej są spójne z kierunkami rozwoju województwa
określonymi w ramach RPO WL Oś Priorytetowa V Transport, która przewiduje wsparcie projektów
z zakresu robót budowlanych i modernizacji dróg (zgodność z PO Infrastruktura i Środowisko), a jej celem jest
Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.
3. Szkolenia w ramach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wynikają z konieczności dostosowania kwalifikacji
potencjału ludzkiego do inwestycji wspieranych w ramach RPO WL Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta
energia, w ramach którego wspierane będą dotacje na oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę. Dodatkowo
w ramach tej Osi będą wspierane projekty promujące wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie zastępowania
tradycyjnych źródeł ciepła alternatywnymi odnawialnymi źródłami energii (zgodność z PO Infrastruktura
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i Środowisko.
4. Premiowanie projektów szkoleniowych w zakresie turystyki jest zgodne z RPO WL Oś Priorytetowa I
Przedsiębiorczość i Innowacje, w ramach której wspierane będą inwestycyjne w dziedzinie turystyki,
Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, której celem jest wypromowanie
atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o duŜej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.
Działanie 6.2 jest komplementarne w stosunku do działań realizowanych w ramach:
1. Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości
ZPORR, którego celem było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych
mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu
dostępnych instrumentów wsparcia.
2. RPO WL, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje: Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw, którego celem jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie
funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego oraz Działanie
1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, którego celem jest poprawa konkurencyjności
mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłuŜej niŜ dwa lata, realizujących innowacyjne
projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.
3. RPO WL Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
i transferu wiedzy w ramach, którego celem jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez
inwestycje i doradztwo.
4. Kryteria określone w Planie Działania na rok 2009 ustanawiają 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 6.3 – 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, a takŜe podmioty działające na obszarach wiejskich województwa lubelskiego na rzecz
aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów;
2. kryterium strategiczne dla Działania 6.3 premiujące projekty, w których Wnioskodawca lub jego partnerzy są
podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach Lokalnych Grup Działania lub partnerstw na
rzecz rozwoju.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1
1. 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 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).
2. 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).
3. 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 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.
4. 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
1.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy instrument wsparcia obszaru pięciu
województw Polski Wschodniej, został ukierunkowany głównie na rozwój infrastruktury transportowej,
infrastruktury wspierającej funkcje metropolitalne oraz infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy. Część inwestycji realizowanych w ramach PO RPW będzie miało bezpośrednie oddziaływanie na obszary
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wiejskie (co ma odniesienie w szczególności do Działania 7.3):
Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka:
• w zakresie pobudzania aktywności środowisk lokalnych i ich zaangaŜowanie w działania zapobiegające
marginalizacji obszarów wiejskich; działań szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych oraz doradczych
słuŜących zaangaŜowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów
wiejskich, realizacja strategii rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich poprzez animowanie
współpracy partnerów lokalnych.
Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
• w zakresie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich wsparcie jest realizowane poprzez usługi
w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania osób odchodzących z pracy w rolnictwie, jak
równieŜ promocji przedsiębiorczości, rozwoju pozarolniczych funkcji wsi (np. agroturystyka, ochrona
dziedzictwa kulturowego wsi).To stanowi uzupełnienie wsparcia podejmowanego w ramach Działania 7.3.
Wsparcie w ramach Działania 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”.
Poddziałanie 7.1.3
Działania realizowane w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
są komplementarne w odniesieniu do:
1. Celów głównych i szczegółowych RPO WL na lata 2007-2013. Działania podejmowane w ramach RPO WL,
wzmacniają skuteczność realizacji celu głównego PO KL.
2. RPO WL w zakresie osi priorytetowych VII i VIII.
3. PO Rozwój Polski Wschodniej, 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.
4. 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).
Priorytet VIII
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” PO KL komplementarne są
w stosunku do:
1. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,
2. RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje oraz Oś priorytetowa 7: Kultura,
turystyka i współpraca międzyregionalna
3. Priorytetu II PO KL, realizują CEL 3 PO KL.
4. Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku
5. Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.
6. 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
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i kwalifikacji dla rozwoju ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku.
7. W Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 określono 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
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.
Priorytet IX
Projekty realizowane ramach Priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach” PO KL
komplementarne są w stosunku do:
1. Osi Priorytetowej VIII „Infrastruktura Społeczna” RPO WL, w ramach której 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.
2. 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)
- kryterium strategiczne dla Działania 9.2, w ramach którego premiowane będą projekty realizowane we współpracy
z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej, m.in. tworzenie nowych kierunków kształcenia
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(łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodabniające większą efektywność interwencji
funduszy strukturalnych)
- kryterium strategiczne dla Działania 9.2 w ramach, którego 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).
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie
instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013 oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a takŜe pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej.
Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie polityki
regionalnej, gwarantują komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji.
Do komplementarności przyczynia się równieŜ fakt, Ŝe listy rankingowe wniosków w ramach PO KL
w województwie lubelskim zatwierdzane są przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który jednocześnie jest
Instytucją Zarządzającą RPO WL.
Ewaluacja (Priorytet VI i VII)
W I półroczu 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca
II stopnia) zleciła ewaluację pt. „ Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŜaniu
Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.” Badanie realizowane 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. Na osiągniecie celu głównego składały się
trzy cele szczegółowe:
Realizacja celu pierwszego wymagała przeprowadzenia badań w następujących obszarach:
• potrzeby regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy,
• 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 oraz 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
• 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,
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– 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);
• 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.
Wynikiem ewaluacji są następujące rekomendacje:
1. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji - do końca roku 2009
2. Organizowanie za pośrednictwem PUP kwartalnych spotkań z kluczowymi pracodawcami powiatu , których
tematem byłyby lokalne potrzeby rynku pracy
Termin wdroŜenia rekomendacji - do końca roku 2009
3. Kontynuacja poprawy relacji, współpracy i wymiany informacji z IP.
Termin wdroŜenia rekomendacji - do końca realizacji POKL
4. Opracowanie planu komunikacji dla działania VI i VII przy współpracy z IP w ramach strategii informacyjnej
POKL w województwie lubelskim,
Termin wdroŜenia rekomendacji - na 2010 rok
5. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji - 3 miesiące br.
Ewaluacja (Priorytet VIII i IX)
W okresie objętym sprawozdaniem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie zlecił ewaluację pt. „Ocena skuteczności i efektywności instytucji
uczestniczących we wdraŜaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”. Wykonawcą,
badania ewaluacyjnego była firma Agrotec Polska Sp. z o. o. Badanie realizowane było w terminie luty - maj 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.
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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:
1. Stworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego
zwiększenie stopnia adekwatności wybieranych projektów do potrzeb rynku pracy.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca roku 2009
2. 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).
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca III kw. 2009
3. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca roku 2009
4. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca roku 2009
5. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca III kw. 2009
6. 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.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca III kw. 2009
7. Wypracowanie – w ramach strategii promocji – instrumentów i metod reagowania na sytuacje kryzysowe.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca roku 2009
8. Wprowadzenie monitoringu na temat dostępności wsparcia w ramach EFS na poziomie powiatów (białe plamy)
oraz zwiększenie roli animacji jako narzędzia interwencyjnego oraz promocji PO KL.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca I kw. 2009
9. 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).
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca III kw. 2009
10. Wprowadzenie w ramach komunikacji pomiędzy IP – IP2 zasady komunikacji na tych samych poziomach
hierarchii słuŜbowej.
Termin wdroŜenia rekomendacji – do połowy 2009 r.
11. 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).
Termin wdroŜenia rekomendacji – do końca 2009 r.
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Projekty konkursowe
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 ogłoszono 1 konkurs w II kwartale o wartości alokacji
25 000 000,00 PLN.
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty
nr 1/POKL/6.1.1/2009 w dniu 24 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN.
Liczba złoŜonych wniosków - 8 o wartości 5 856 205,70 PLN, co stanowi 23,42% dostępnej alokacji. śaden ze
złoŜonych wniosków nie został do końca okresu sprawozdawczego zweryfikowany pod względem formalnym.
Nadal trwa nabór i ocena formalna. Zgodnie z z Planem działania na 2009 r. konkurs powinien zostać ogłoszony w
III kwartale 2009 r. na łączną kwotę alokacji 15 000 000 PLN. 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 zwiekszona do 25 000 000,00 PLN
(z zabezpieczeniem 5% alokacji na procedurę odwoławczą). Projekty realizowane w ramach tego konkursu
finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15%
ze środków krajowych w ramach budŜetu państwa. Z uwagi na fakt, iŜ pierwszy wniosek o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2009 wpłynął do IOK w dniu 29 czerwca 2009 r.
posiedzenie KOP dla I rundy konkursowej rozpocznie się w dniu 7 sierpnia 2009 r. a zakończy się 4 września 2009
roku.
W I półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs otwarty
1/POKL/6.1.1/2008. Liczba złoŜonych wniosków – 207 o wartości 163 857 355,09 PLN, 93 wnioski o wartości 78
248 461,25 PLN pozytywnie przeszły ocenę formalną, w tym 2 wnioski po uwzględnieniu protestu od wyników
oceny formalnej.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 18.09.2009 r. do 09.01.2009 r. Podczas oceny merytorycznej 45
wniosków o wartości 39 190 627,18 PLN zostało pozytywnie ocenionych.
Alokacja dostępna na konkurs pozwoli na podpisanie 26 umów o dofinansowanie projektu. Do dnia 30 czerwca
2009 r. zostały podpisane 23 umowy na łączną kwotę 18 345 642,20 PLN, co stanowi 91,27% dostępnej alokacji na
konkurs (20 100 000,00 PLN) oraz 17,22% alokacji na lata 2007-2013.
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie
W ramach Poddziałania 6.1.2 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs
alokacja wynosić będzie 4 665 000,00 PLN.
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 ogłoszono 1 konkurs w I kwartale, wartość alokacji
25 000 000,00 PLN.
Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2009 w ramach Działania 6.2 został ogłoszony przez IW (IP2) w dniu 16 lutego
2009 roku. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 31.03.2009 r. konkurs został zawieszony.
Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN.
Liczba złoŜonych wniosków - 72 o wartości 101 614 401,89 PLN, co stanowi 406,46% dostępnej alokacji, 43
wnioski na kwotę 63 766 350,00 PLN pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny
merytorycznej, 23 wnioski na kwotę 29 188 286,98 PLN zostały odrzucone, 6 wniosków na kwotę 8 659 764,91
PLN zostało wycofanych przez Wnioskodawców. Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalna nie
jest zgodna z KSI SIMIK 07-13, gdyŜ pozostałe wnioski zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 juŜ po
zakończeniu bieŜącego okresu sprawozdawczego.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. do 01.06.2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na
posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2009 r. zatwierdził Listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej. Pomimo,
iŜ lista rankingowa została zatwierdzona w bieŜącym okresie sprawozdawczym dane na temat wyników oceny
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merytorycznej zostaną przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym, ze względu na fakt, iŜ zostały one
wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 juŜ po zakończeniu bieŜącego okresu sprawozdawczego. 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 PLN.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
W ramach Działania 6.3 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja
wynosić będzie 1 500 000,00 PLN.
W okresie sprawozdawczym nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs
otwarty 1/POKL/6.3/2008. Liczba złozonych wniosków - 109 o wartości 5 408 351,66 PLN, 49 wniosków o
wartości 2 429 382,63 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. 57 wniosków zostało odrzuconych na etapie
oceny formalnej zaś 3 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 29.09.2008 r. do 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 KSI SIMIK 07-13 w bieŜącym okresie
sprawozdawczym omyłkowo wprowadzono 1 wniosek ze statusem „Zatwierdzony”. Dane zostaną skorygowane w
kolejnym okresie sprawozdawczym. Negocjacje podjęto 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 uzyska dofinansowania.
Alokacja dostępna na konkurs (950 000,00 PLN) pozwoli na podpisanie 18 umów o dofinansowanie projektu. Do
dnia 30 czerwca 2009 r. zostało podpisanych 16 umów na łączną kwotę 775 418,79 PLN, co stanowi 81,62%
dostępnej alokacji na konkurs.

W ramach Priorytetu VI zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w III kwartale na realizcję projektów
innowacyjnych – temat: Działania słuŜące wydłuŜeniu aktywności zawodowej. Planowana na konkurs alokacja
wynosić będzie 4 000 000,00 PLN. Ponadto zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w IV kwartale br. na realizcję
projektów ponadnarodowych. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 1 200 000,00 PLN.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 ogłoszono 2 konkursy, w I i II kwartale.
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr
1/POKL/7.2.1/2009 w dniu 16 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 27.03.2009 r.
konkurs został zawieszony.
Wartość alokacji – 30 000 000,00 PLN. Liczba złozonych wniosków - 168 o wartości 98 161 649,80 PLN, co
stanowi 327,21% dostępnej alokacji, 89 wniosków o wartości 49 012 446,26 PLN pozytywnie przeszło ocenę
formalną.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. i 25.06.2009 r.
W dniu 30.06.2009 r. została zatwierdzona przez ZWL lista rankingowa dla wniosków ocenianych w ramach ww.
konkursu. Wyniki prac KOP dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 były następujące: 58 wniosków zostało
ocenionych pozytywnie (skierowanych do dofinansowania). Pula środków była dostępna dla 49 wniosków, które
zostały skierowane do negocjacji. Ostateczna liczba wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na realizację
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których zostaną podpisane umowy będzie znana po zakończeniu negocjacji. Liczba wniosków ocenionych
negatywnie wynosi 32. Nie wystąpił przypadek odrzucenia wniosku ze względu na brak spełnienia kryteriów
horyzontalnych oraz zwrotu wniosku do ponownej oceny formalnej. śaden z beneficjentów, których projekty
zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach ww. konkursu nie wycofał wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008 konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2008. Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 22 o wartości 17 012 495,57
PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 18 umów na łączną kwotę
11 120 757,29 PLN, co stanowi 91,07% dostępnej alokacji na konkurs (12 211 570,00 PLN) i 12,63% alokacji na
lata 2007-2013.
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr
1/POKL/7.2.2/2009 w dniu 30 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 20 000 000,00 PLN. W bieŜącym okresie
sprawozdawczym nie wpłynął Ŝaden wniosek o dofinansowanie.
Pierwsze posiedzenia KOP odbędą się w następnym okresie sprawozdawczym (I posiedzenie 21.08.2009 r.18.09.2009 r.).
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęło 56 wniosków o
dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 38 007 335,38 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 27 wniosków
na łączna kwotę 16 270 328,19 PLN.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 15 o wartości 8 874 962,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Poddziałania 7.2.2 podpisano 12 umów na kwotę 6 011 141,58 PLN, co stanowi 82,04% dostępnej
alokacji na konkurs (7 326 942,00 PLN) i 11,37% alokacji na lata 2007-2013.
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 ogłoszono 1 konkurs w II kwartale, wartość alokacji
7 000 000,00 PLN.
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr
1/POKL/7.3/2009 w dniu 30 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 7 000 000,00 PLN.
Pierwsze posiedzenia KOP odbędą się w następnym okresie sprawozdawczym (I posiedzenie 18.08.2009 r.,
następne: 02.09.2009 r.).
W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008 konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 89 wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu na kwotę 4 327 476,69 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 37 wniosków na łączna kwotę
1 772 975,31 PLN.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 21 o wartości 1 008 882,78 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Działania 7.3 podpisano 19 umów na kwotę 883 089,80 PLN, co stanowi 88,31% dostępnej alokacji na
konkurs (1 000 000,00 PLN) i 2,51% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 ogłoszono 2 konkursy w I i II kwartale.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2009
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w dniu 16 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 złozonych 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.79 wniosków o wartości 47 727 336,78 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie objętym
sprawozdaniem nie podpisano jeszcze Ŝadnej umowy, trwają negocjacje.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. i 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
niespełniania kryteriów horyzontalnych, 1 wniosek został wycofany na ponowną ocenę formalną.
W I półroczu 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.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 170 o wartości 120 204 836,55 PLN. Do końca okresu
sprawozdawczego w ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano 74 umowy na kwotę 39 278 542,41 PLN (kwota z
wkładem własnym), co stanowi 102,03% dostępnej alokacji na konkurs (38 498 454,73) i 13,43% alokacji na lata
2007-2013.
W ramach konkursu 3/8.1.1/2008 w styczniu 2009 r. zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 4 umowy
podpisane w dniu 31.12.2008 r. na realizację projektów obejmujących pomoc publiczną. Wnioskodawcy ww. są
jednocześnie Beneficjentami pomocy publicznej. W kolejnych miesiącach 2009 r. zostało podpisanych 9 umów na
realizację projektów obejmujących pomoc publiczną, gdzie Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów
udzielających pomocy publicznej. Łączna kwota 14 podpisanych umów to 7 358 329,05 PLN, w tym kwota
dofinansowania 6 182 052,29 PLN. Pomoc na szkolenia zostanie udzielona w 14 projektach, pomoc na usługi
doradcze w 1 projekcie, w 3 projektach występuje pomoc de minimis w ramach cross- finansingu. W ramach wyŜej
wymienionych projektów 805 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem, w tym przedsiębiorstwa w ramach
projektów zamkniętych gdzie Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. W okresie sprawozdawczym zostało
złoŜonych 8 wniosków o płatność dot. wydatków o łącznej wartości 210 953,18 PLN w zakresie pomocy
publicznej.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.2 został ogłoszony konkurs otwarty 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 złozonych wniosków - 170 o wartości 134 021 744,93 PLN, co
stanowi 536,09% dostępnej alokacji (1 i 2 runda), natomiast ocenione zostały wnioski o dofinansowanie złoŜone
w ramach pierwszej rundy - 110 wniosków oceniono pozytywnie, 6 wniosków odrzucono z powodu niespełniania
kryteriów formalnych, 8 wniosków skierowano do poprawy/korekty, 4 wnioski zostały wycofane przez
Wnioskodawców). W KSI SIMIK 07-13 wprowadzono 3 wnioski o wartości 980 850,20 PLN, które pozytywnie
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przeszły ocenę formalną.Nadal trwa ocena merytoryczna.
W I półroczu 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 159 wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu na kwotę 95 841 689,29 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 130 wnioski na łączna kwotę
83 193 878,79 PLN.
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 – nieuzyskanie minimum
punktowego, 3 – niespełnianie 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, 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 13 umów na kwotę 6 610 456,74 PLN, co stanowi 66,15% dostępnej
alokacji na konkurs (9 993 048,00 PLN) i 6,15% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 nie ogłoszono Ŝadnego konkursu.
W ramach Poddziałania 8.2.1 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs
alokacja wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
W I półroczu 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 23 861 553,80 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 37 wniosków na łączna kwotę
20 011 011,24 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, z czego 19 zakwalifikowano do
dofinansowania i skierowano do negocjacji. Spośród 16 negatywnie ocenionych wniosków, 10 nie uzyskało
wymaganego minimum punktowego, a 6 odrzucono z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 21 o wartości 10 010 224,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Poddziałania 8.2.1 podpisano 1 umowę na kwotę 275 820,00 PLN, co stanowi 2,91% dostępnej alokacji
na konkurs (9 469 847,85 PLN) i 0,67% alokacji na lata 2007-2013.

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 2 konkursy w I i II kwartale.
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2009
w dniu 12 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 18.03.2009 r. konkurs został
zawieszony.
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Wartość alokacji – 12 000 000,00 PLN. Liczba złozonych wniosków - 111 o wartości 72 168 747,99 PLN, co
stanowi 601,41% dostępnej alokacji, 84 wnioski o wartości 60 092 088,07 PLN pozytywnie przeszło ocenę
formalną.19 wniosków o wartości 15 507 827,24 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie objętym
sprawozdaniem nie podpisano jeszcze Ŝadnej umowy, trwają negocjacje.
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 rundy Komisja Oceny Projektów oceniła łącznie 56 wniosków, z czego pozytywną weryfikację przeszło
16 wniosków, które skierowano do dofinansowania i negocjacji. Spośród 40 wniosków ocenionych negatywnie, 38
nie spełniło wymagań minimum punktowego, 2 wnioski skierowano do ponownej oceny formalnej.
Podczas II rundy Komisja Oceny Projektów oceniła 28 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 4
wnioski, z czego 3 zostały zakwalifikowane do dofinansowania i skierowane na negocjacje. 24 wnioski nie
uzyskały minimum punktowego.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 konkurs nr 5/POKL/9.1.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęły 164 wnioski o dofinansowanie
realizacji projektu na kwotę 96 451 423,97 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 94 wnioski na łączna kwotę
57 359 286,25 PLN.
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 22 zostały ocenione
pozytywnie, zakwalifikowane do dofinansowania i skierowane do negocjacji, natomiast 72 wnioski uzyskały ocenę
negatywną, w tym 70 nie osiągnęło minimum punktowego, 1 wniosek nie spełniał kryteriów horyzontalnych, zaś 1
wniosek został skierowany do ponownej oceny formalnej.
Podczas II posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniono negatywnie 1 wniosek przekazany do ponownej oceny
merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 22 o wartości 12 668 299,80 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Poddziałania 9.1.1 podpisano 21 umów na kwotę 12 046 122,90 PLN, co stanowi 70,27% dostępnej
alokacji na konkurs (17 142 017,00 PLN) i 15,29% alokacji na lata 2007-2013.
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 został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/9.1.2/2009
w dniu 17 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 30 000 000,00 PLN. Liczba złozonych wniosków - 27 o wartości
10 601 431,48 PLN, co stanowi 35,34% dostępnej alokacji. Trwa ocena złoŜonych wniosków.
W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008
konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęły 342 wnioski o dofinansowanie
realizacji projektu na kwotę 158 588 394,86 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 255 wniosków na łączna
kwotę 125 506 929,13 PLN.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 27.01.2009 r. do 06.02.2009 r. wyniku 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.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 41 o wartości 18 545 982,90 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Poddziałania 9.1.2 podpisano 28 umów na kwotę 12 599 121,77 PLN, co stanowi 96,18% dostępnej
alokacji na konkurs (13 100 000,00 PLN) i 8,07% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
W ramach Działania 9.2 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja
wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.
W Planie działania na rok 2009 IP wskazała kryterium dostępu dot. wkładu własnego: Wnioskodawca wnosi wkład
własny ze środków budŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości minimum 12 %
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budŜetu projektu.
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
W ramach Działania 9.3 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja
wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 konkurs nr 6/POKL/9.3/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu na kwotę 13 205 361,70 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 22 wnioski na łączna kwotę
10 551 636,30 PLN.
Prace Komisji Oceny Projektów 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 niespełnianie kryteriów horyzontalnych.
Podczas II posiedzenia w ramach procedury odwoławczej oceniono pozytywnie i skierowano do dofinansowania 1
wniosek.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 7 o wartości 3 438 234,60 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w
ramach Działania 9.3 podpisano 2 umowy na kwotę 820 635,00 PLN, co stanowi 14,12% dostępnej alokacji na
konkurs (5 813 240,00 PLN) i 1,37% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
W ramach Działania 9.4 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja
wynosić będzie 4 350 000,00 PLN.
W Planie działania na rok 2009 IP wskazała kryterium dostępu dot. wkładu własnego: Wnioskodawca wnosi wkład
własny ze środków budŜetu Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości minimum 15 %
budŜetu projektu.
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 konkurs nr 7/POKL/9.4/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 89 wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu na kwotę 32 535 620,97 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 52 wnioski na łączna kwotę 22 362
854,51 PLN.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 02.02.2009 r. do 24.02.2009 r. oraz od 09.04.2009 r. do 24.04.2009 r.
Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 52 wnioski o dofinansowanie, pozytywnie oceniono 18
wniosków, które zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji. 34 wnioski o dofinansowanie nie
uzyskały minimum punktowego.
Podczas II posiedzenia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów ocenione zostały 2 wnioski, z czego1
wniosek skierowano do dofinansowania i negocjacji.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 18 o wartości 4 036 051,73 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Działania 9.4 podpisano 9 umów na kwotę 1 233 980,12 PLN, co stanowi 24,45% dostępnej alokacji na
konkurs (5 047 263,00 PLN) i 3,93% alokacji na lata 2007-2013.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 konkurs nr 8/POKL/9.5/2008. Wartość alokacji – 3 569 124,39. Liczba złoŜonych wniosków - 358 o wartości
17 637 042,75 PLN, co stanowi 494,16% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę formalną przeszło 217 wniosków na
łączna kwotę 10 703 315,76 PLN.
Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 33 o wartości 1 621 663,03 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego
w ramach Działania 9.5 nie podpisano Ŝadnej umowy. Trwają negocjacje.
Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 25.02.2009 r do 27.03.2009 r. Ocenie podlegało 217 wniosków
o dofinansowanie. W wyniku prac Komisji do dofinansowania i negocjacji skierowano wszystkie pozytywnie
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ocenione wnioski w liczbie 33. Negatywnie oceniono 183 wnioski, spośród których 139 nie uzyskało minimum
punktowego, 39 odrzucono z powodu niespełnienia kryteriów horyzontalnych, a 5 przekazano do ponownej oceny
formalnej.
W ramach Priorytetu IX zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w III kwartale na realizcję projektów
innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym – temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie
5 000 000,00 PLN.
Projekty systemowe

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Od początku realizacji programu w ramach Działania 6.1 podpisano 86 umów na kwotę 212 517 499,10 PLN
ogółem, w tym ze środków publicznych 210 363 566,96, co stanowi 35,54% alokacji dla Działania 6.1 na lata 20072013, która wynosi 591 853 871,62 PLN oraz 28,76% alokacji dla Priorytetu VI wynoszącej 713 496 354,03 PLN.
Spośród 86 umów podpisanych w ramach całego Działania 6.1 podpisano w ramach Poddziałania 6.1.3:
• 21 umów ramowych na kwotę 170 413 440,09 PLN wartości ogółem, w tym kwota wkładu krajowego
publicznego wynosząca 168 259 507,95 PLN. Wartość zawartych umów uwzględnia równieŜ Aneksy do umów
ramowych podpisane na 2009 rok. Wkład krajowy publiczny stanowi 36,92 % kwoty alokacji dla Poddziałania
6.1.3 (wynoszącej 455 727 480,25 zł), 28,43% kwoty przeznaczonej na realizację Działania 6.1 oraz 23 %
kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI.
W ramach Poddziałania 6.1.3 zgodnie z Planem działania na rok 2009 IP wskazała 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 I półroczu 2009 r. zatwierdzono łącznie 27 wniosków o płatność na kwotę
25 401 287,51 PLN (całkowita wartość poniesionych wydatków) w tym krajowe środki publiczne 24 770 760,65 zł.
Za kwalifikowane uznano kwotę 25 352 776,06 zł, w tym krajowe środki publiczne 24 722 249,23 zł. wydatków
ogółem.
Wydatki, które zostały zatwierdzone w danym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 stanowią, w
stosunku do wartości z Planu działania na 2009 r., 45,60% wydatków zaplanowanych na 2009 r. W ramach
Poddziałania 6.1.3 wydatki zatwierdzone w stosunku do wartości wydatków z Planu działania kształtują się
następująco 49,98%.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 3 umowy na kwotę 69 000,00 PLN.
Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 191 umów na kwotę 13 987 873,06 PLN, co
stanowi 7,37% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 352 zatwierdzonych wnioskach o
płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.1 wyniosły 7 942 645,38 PLN, co stanowi 4,19% alokacji na lata
2007-2013.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 złoŜono 223 wnioski o dofinansowanie, z czego
217 wniosków na kwotę 23 423 155,75 PLN zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Od
początku realizacji programu złoŜono 451 wniosków o dofinansowanie, z których 445 na kwotę 43 181 445,36 PLN
przeszło pozytywnie ocenę formalną.
W ramach tego Działania zostały podpisane 4 umowy ramowe na kwotę 219 000 PLN i 59 aneksów do umów (w
tym 2 do porozumienia ramowego) na kwotę ogółem 16 748 820,91 PLN (wartość liczona kumulatywnie od daty
podpisania umowy ramowej). Od początku realizacji Programu podpisano 213 umów ramowych i 1 porozumienie
ramowe na kwotę 34 157 487,69 PLN oraz 59 aneksów (kwota przedstawiono powyŜej). Podpisane umowy
zawierały 10,5% wkładu własnego (budŜet jst, inne krajowe środki publiczne).
W I półroczu 2009 r., w ramach Działania 7.1 rozliczono 256 wniosków o płatność na kwotę wydatków
kwalifikowanych 10 798 217,34 PLN. Od początku realizacji Działania rozliczono 407 wniosków o płatność na
kwotę 16 615 377,55 PLN. Kwota narastająco uwzględnia korekty danych naniesione w wyniku weryfikacji danych
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przez instytucje wyŜszego szczebla uczestniczące w procesie poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO
KL.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Podziałania 7.1.1 złoŜono 198 wniosków o dofinansowanie, z
czego 195 na kwotę 11 043 602,96 PLN przeszło pozytywnie ocenę formalną. Od początku realizacji Programu 397
wniosków o dofinansowanie przeszło pomyślnie ocenę formalną i zostało zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym do realizacji projektu systemowego nie przystąpiło 11 uprawnionych
Beneficjentów (7 uprawnionych beneficjentów przesłało stosowne pisma o rezygnacji z udziału w realizacji
projektu systemowego w roku 2009, 4 – nie złoŜyło wniosku o dofinansowanie mimo wcześniejszej deklaracji o
przystąpieniu do udziału w realizacji projektu systemowego w roku 2009).
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w ramach Podziałania 7.1.1 zostały podpisane 3 umowy ramowe na kwotę
69 000 PLN. Łącznie od początku realizacji Priorytetu VII PO KL w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 191
umów ramowych.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym podpisano 48 aneksów do umów ramowych realizowanych od 2008 r. na
kwotę 5 888 823,39 PLN (wartość liczona kumulatywnie od daty podpisania umowy ramowej), co stanowi (łącznie
z podpisanymi w I pół. 2009 umowami ramowymi) 37,41 % alokacji na rok 2009.
W związku z powyŜszym wartość podpisanych umów (uwzględniająca kwoty wskazane w ramach wspomnianych
powyŜej aneksów) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 13 987 873,06 PLN, co stanowi 7,37 % alokacji na
lata 2007-2013.
W ramach 226 zatwierdzonych w I półroczu br. wniosków o płatność rozliczono 5 844 669,95 PLN stanowiących
wydatki kwalifikowane. Od początku rozliczono 352 wnioski o płatność, których suma ogółem w odniesieniu do
wydatków kwalifikowanych stanowiła wartość 7 942 645,38 PLN. Kwota narastająco uwzględnia korekty danych
naniesione w wyniku weryfikacji danych przez instytucje wyŜszego szczebla uczestniczące w procesie
poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO KL.
W ramach Poddziałania 7.1.2 wszyscy uprawnieni beneficjenci (24) złoŜyli wnioski o dofinansowanie, z których
21 przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę 9 379 552,79 PLN. Od początku realizacji Poddziałąnia
pozytywną ocenę formalną przeszło 45 złoŜonych wniosków o dof. na kwotę 18 080 098,09 PLN. Do końca I
półrocza 2009 r. została podpisana umowa ramowa z jednym (ostatnim uprawnionym) wnioskodawcą na kwotę
150 000 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 22 umowy na kwotę 15 563 860,93 PLN, co stanowi
w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 13,59 % wskaźnika wykorzystania
środków.
Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 9 aneksów na kwotę 10 859 997,52 PLN (wartość liczona
kumulatywnie od daty podpisania umowy ramowej).
Rozliczono 29 wniosków o płatność na kwotę 4 370 835,43 PLN. Od roku 2008 (narastająco) IP2 zatwierdziła 51
wniosków o płatność na kwotę (dot. wydatków kwalifikowanych) 7 362 763,77 PLN. Kwota narastająco
uwzględnia korekty danych naniesione w wyniku weryfikacji danych przez instytucje wyŜszego szczebla
uczestniczące w procesie poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO KL na poziomie poszczególnych
wniosków o płatność oraz informacje o kwotach odzyskanych.
W ramach Poddziałania 7.1.3 podpisano jeden aneks do porozumienia ramowego z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznejw Lublinie (zawartego w roku 2007 r.). na kwotę łącznie 4 605 753,70 PLN (100% dostępnej
alokacji). Od początku realizacji Poddziałania podpisano 3 aneksy (2 zostały wprowadzone do KSI w I półroczu
br.) na kwotę, o której mowa powyŜej (co wynika ze specyfiki kumulatywnego rozliczania wydatków w ramach
projektów systemowych). W bieŜącym okresie sprawozdawczym rozliczono 1 wniosek o płatność na kwotę
582 711,96 PLN. Od początku realizacji Programu IP2 zatwierdziła 4 wnioski o płatność ROPS w Lublinie na
łączną kwotę 1 309 968,40 PLN.
Działanie 7.1
Specyfika dotychczas nie realizowanego w obszarze pomocy społecznej programu pomocowego w połączeniu z
początkowym etapem nabywania umiejętności niezbędnych w procesie aplikowania o środki w ramach EFS oraz
częstymi zmianami dokumentów programowych w dalszym ciągu stanowią główne przyczyny opóźnień w procesie
zatwierdzania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania aneksów/umów ramowych. Liczba popełnianych
błędów w składanych dokumentów ulega stopniowemu zmniejszaniu jednakŜe w dalszym ciągu opóźnia proces
wydatkowania środków alokowanych na Działanie. W ramach czynności zaradczych podejmowane są działania
mające na celu dotarcie do beneficjentów w celu przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej aplikowania
o środki w ramach EFS i ich rozliczania.
Zorganizowane zostały spotkania informacyjne i konferencje szkoleniowe na które zostali zaproszeni
przedstawiciele uprawnionych beneficjentów. Szczególny nacisk połoŜony został na zagadnienia rozliczania
wniosków o płatność. Opiekunowie projektów systemowych z ramienia IP2 współpracowali z przedstawicielami
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Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którzy kontaktowali się osobiście z beneficjentami.
Planowana jest dalsza współpraca WUP - ROPS celem przyśpieszenia wykorzystywania środków w ramach
Priorytetu VII PO KL.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W okresie objętym sprawozdaniem realizowano 5 projektów systemowych:
• 2 w ramach Podziałania 8.1.4
• 3 w ramach Podziałania 8.2.2
Na podstawie zapisów zawartych w Planie Działania dla Priorytetu VIII na lata 2007 - 2008 realizowano 4 projekty
oraz 1 projekt z Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009.
W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja 1 projektu z Poddziałania 8.1.4 PO KL.
Od początku realizacji Poddziałania 8.1.4 podpisano łącznie 1 umowę o wartości ogółem 591 017,00PLN, z czego 0
umów w bieŜącym okresie sprawozdawczym. W ramach Poddziałania 8.1.4 zatwierdzono 1 wniosek o płatność na
kwotę 7 666,50 PLN. Wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych 3 wnioskach o płatność od początku
realizacji Poddziałania wynoszą 53 675,22 PLN.
Od początku realizacji Poddziałania 8.2.2 podpisano łącznie 2 umowy o wartości 3 027 000,00 PLN, z czego 1
umowę na kwotę 1 400 000,00 PLN w bieŜącym okresie sprawozdawczym. W dwóch pierwszych kwartałach 2009
r. zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę 607 450,15 PLN, która jest jednocześnie kwotą od początku
realizacji Poddziałania. W ramach Poddziałania 8.2.2 poziom wydatkowania jest na poziomie 35,52% w stosunku
do wartości załoŜonych w prognozach.
Projekty systemowe realizowane w ramach 8.1.4
1. W okresie objętym sprawozdaniem została zakończona realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania
8.1.4 „Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju
województwa” o wartości 591 017,00 PLN. Od początku realizacji tego projektu poniesiono wydatki w wysokości
473 058,18 PLN, co stanowi 80,04% wydatków ogółem. Z uwagi na fakt, iŜ końcowy wniosek o płatność nie został
wprowadzony do KSI w okresie do 30 czerwca 2009 r. dane w załączniku nr 8 nie obejmują kwoty z ostatniego
wniosku o płatność tj. 419 382,96 PLN.
2. Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu pt.: „Analiza potencjału
eksportowego regionu-badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno - gospodarczej województwa
lubelskiego” została przewidziana na okres maj 2009 – grudzień 2012. Do dnia 30 czerwca 2009 r. projekt był
realizowany ze środków własnych województwa na podstawie uchwały Nr CCXXX/2739/09 Zarządu
Województwa Lubelskie z dnia 19 maja 2009 roku z powodu trwającej oceny merytorycznej w Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wartość projektu 1 800 000,00 PLN.
Ze względu na zmiany wprowadzone w związku z realizacją zaleceń z oceny merytorycznej IZ POKL dostosowano
termin realizacji odpowiednich zadań ujętych w harmonogramie projektu „Analiza potencjału eksportowego
regionu - badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego”.
Realizacja projektu jest na następującym etapie:
- w zadaniu 1 „Powołanie ekspertów oraz przeprowadzenie konsultacji” finalizowane jest powołanie ekspertów wg harmonogramu do końca sierpnia 2009 r.
- w zadaniu 4 „Zarządzanie projektem” złoŜono dokumenty do Oddziału Zamówień Publicznych UMWL na zakup
2 laptopów oraz oprogramowania w ramach przetargu nieograniczonego.
W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.
Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu „Regionalny system zarządzania
zmianą gospodarczą” została przewidziana na okres maj 2009 – grudzień 2013. Do dnia 30 czerwca wniosek
dotyczący projektu systemowego nie został złoŜony a odstępstwa od Planu Działania spowodowane zostały
przedłuŜonym okresem konsultacji załoŜeń projektu z potencjalnymi interesariuszami oraz koniecznością
dostosowania opisu projektu do zmieniających się zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Okres
początku realizacji projektu został przesunięty na sierpień 2009. Wartość projektu 4 600 000,00 PLN.
W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.
Projekty systemowe realizowane w ramach 8.2.2
1) W okresie objętym sprawozdaniem w projekcie pt.: „Stypendia naukowe dla doktorantów” W ramach realizacji
projektu został znowelizowany Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania
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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.
Postęp realizacji prac doktorskich jest monitorowany przez Koordynatora projektu na podstawie sprawozdań
z przebiegu prac nad rozpraw doktorską. Na potrzeby promocji projektu zostało zlecone wykonanie materiałów
promocyjnych i reklamowych informujących o projekcie i najbliŜszym naborze wniosków o przyznanie
stypendium. Informacje o projekcie, źródłach finansowania, o najbliŜszym naborze wniosków o przyznanie
stypendium zostały umieszczone na stronie internetowej, która została utworzona na potrzeby realizacji projektów
przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. PowyŜsze
informacje zostały przekazane równieŜ do mediów. Do uczelni i instytutów naukowych zostały wysłane pisemne
informacje wraz z ulotkami i plakatami.
W ramach Zadania nr 3 – Realizacja programu stypendialnego została wypłacona II transza stypendiów dla 18
doktorantów wybranych w 2008 r.: dla 9 osób za okres 3 miesięcy i dla 9 osób za okres 2 miesięcy.
W ramach ogłoszonego drugiego naboru wniosków o przyznanie stypendium w 2009 r. wpłynęło 97 wniosków.
W wyniku oceny formalnej wniosków przeprowadzonej przez Koordynatora projektu, 90 wniosków zostało
przekazanych do oceny merytorycznej przez Komisję Stypendialną. Komisja Stypendialna wybrała najlepszych 48
doktorantów tworząc Listę rankingową i Listę rezerwową składającą się z 25 doktorantów, które zatwierdził Zarząd
Województwa Lubelskiego. Zostały wypłacone stypendia dla 48 doktorantów wybranych w 2009 r.: dla 45 osób za
okres 4 miesięcy i dla 3 osób za okres 3 miesięcy.
W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa.
2) W okresie objętym sprawozdaniem w projekcie pt.: „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” zakończono
pierwszy nabór Kart Zgłoszeniowych - ofert współpracy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych
udziałem w projekcie z informacjami o kompetencjach oraz Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców z
zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązanie problemu badawczego.
Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców, które wpłynęły w pierwszym terminie naboru zostały ocenione pod
względem formalnym, 46 przekazano do oceny merytorycznej Zespołu Oceniającego - Ekspertów.
W wyniku pracy Zespołu Oceniającego utworzono listę rankingową po pierwszym terminie naboru Deklaracji
Uczestnictwa wg kolejności przyznanych punktów od największej do najmniejszej, dokonano wyboru
Konsultantów do realizacji poszczególnych problemów badawczych. Podpisana została część umów z
przedstawicielami środowiska naukowego na realizację problemów badawczych, które znalazły się na liście
rankingowej po pierwszym terminie naboru. Na bieŜąco przyjmowane są sprawozdania z wykonania umowy,
wypłacana naleŜność za wykonaną pracę. W prasie regionalnej ukazały się ogłoszenia prasowe zawierające
informacje o projekcie oraz terminie drugiego naboru, zachęcające do wzięcia udziału w projekcie. Zakończono
drugi nabór Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych przedstawicieli środowisk
naukowych zainteresowanych udziałem w projekcie. Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców, które wpłynęły w
drugim terminie naboru zostały ocenione pod względem formalnym. Zespół Oceniający – Eksperci wybrany do
oceny Deklaracji Uczestnictwa Przedsiębiorców oraz wyboru Konsultantów do realizacji problemów badawczych
przeprowadził ocenę merytoryczną 36 Deklaracji Uczestnictwa, które wpłynęły w drugim terminie naboru. Baza
danych Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych - ofert współpracy przedstawicieli
środowisk naukowych tworzona jest na bieŜąco. Po pierwszym oraz drugim terminie naboru bazę danych
uzupełniono o wszystkie zgłoszone Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Karty Zgłoszeniowe
naukowców – Konsultantów.
W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.
3) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu
technologii w regionie” przekazany został do IZ POKL w dniu 15 października 2008 r. W okresie objętym
sprawozdaniem trwała nadal jego ocena dokonywana przez IZ POKL. Na podstawie uchwały Nr CLXX/2001/08
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2008 r. wyraŜono zgodę na rozpoczęcie realizacji
projektu ze środków własnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku okres realizacji projektu
rozpoczął się 1 października 2008 r. Wartość projektu 766 992,00 PLN. Umowa została podpisana w bieŜącym
okresie sprawozdawczym.
W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano następujące zadania w projekcie:
− rozpoczęto formalne przygotowania do tworzenia portalu: nawiązano kontakty z Parkiem Naukowo Technologicznym Województwa Lubelskiego S.A.,
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− powołano Zespół WdraŜający odpowiedzialny za budowę sieci współpracy, organizację zadań promocyjnych,
generowanie treści do portalu - regularnie odbywają się spotkania Zespołu WdroŜeniowego, podczas których
omawiane są róŜne aspekty Ŝycia portalu, jego funkcjonalności kierunku modernizacji. Zaprezentowana została
równieŜ ekspertyza dotycząca określenia priorytetowych obszarów aktywności portalu oraz problemów na jakie
trafiają podmioty w kontaktach z instytucjami publicznymi,
− podpisano list intencyjny o podjęciu działań na rzecz stworzenia funkcjonalnej sieci współpracy w zakresie
transferu wiedzy o charakterze gospodarczym z 23 instytucjami Lubelszczyzny,
− powołano Zespół Roboczy, który obecnie opracowuje funkcjonalności portalu, instrukcje niezbędne do
funkcjonowania i rozbudowy portalu,
− sukcesywnie przygotowywane są wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na poszczególne zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie.
W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa - dokonano zakupu materiałów
i sprzętu niezbędnego do sprawnego i efektywnego zarządzania projektem.
Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu „Foresight regionalny szansą
ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP” została przewidziana na okres czerwiec 2009 – grudzień 2010.
Początek realizacji projektu przesunięty został na sierpień 2009 r., co spowodowane było wydłuŜającym się
okresem konsultacji z partnerami społecznymi. Wartość projektu750 000,00 PLN.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Od początku realizacji Poddziałania 9.1.3 pozytywną ocenę formalną jak i merytoryczną przeszedł 1 wniosek o
dofinansowanie na kwotę 990 825,00 PLN.
W ramach Poddziałania podpisano łącznie 1 umowę o wartości ogółem 287 540,00PLN, 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.
W ramach Działań i Poddziałań Priorytetu IX, poza projektami konkursowymi, zaplanowano równieŜ realizację
projektów systemowych. W ramach Poddziałania 9.1.3, zgodnie z Planem działania na rok 2009, realizacja projektu
o nazwie „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” została przewidziana w
okresie: luty 2009 – wrzesień 2010.Wniosek wpłynął 15 czerwca 2009 r. i do 30 czerwca podlegał ocenie
formalnej. Odstępstwa od Planu Działania spowodowane zostały 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 okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku w ramach projektów systemowych nie ogłoszono
przetargów, jak równieŜ nie zamknięto Ŝadnych procedur przetargowych, w związku z czym nie wyłoniono
Wykonawców.
1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/20062
nie dotyczy
1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 13
1.C. Zmiany uwarunkowań wdraŜania Priorytetu4
nie dotyczy

2. Opis istotnych problemów we wdraŜaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do
podjęcia środkach zaradczych
2

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
4
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
3
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Najczęściej pojawiające się problemy we wdraŜaniu poszczególnych Priorytetów opisano poniŜej:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdraŜaniu Priorytetu.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1
Specyfika dotychczas nie realizowanego w obszarze pomocy społecznej programu pomocowego w połączeniu
z początkowym etapem nabywania umiejętności niezbędnych w procesie aplikowania o środki w ramach EFS
oraz częstymi zmianami dokumentów programowych w dalszym ciągu stanowią główne przyczyny opóźnień w
procesie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania aneksów/umów ramowych. Liczba
popełnianych błędów w składanych dokumentów ulega stopniowemu zmniejszaniu jednakŜe w dalszym ciągu
opóźnia proces wydatkowania środków alokowanych na Działanie. W ramach czynności zaradczych
podejmowane są działania mające na celu dotarcie do beneficjentów w celu przekazania niezbędnej wiedzy
dotyczącej aplikowania o środki w ramach EFS i ich rozliczania.
Zorganizowane zostały spotkania informacyjne i konferencje szkoleniowe na które zostali zaproszeni
przedstawiciele uprawnionych beneficjentów. Szczególny nacisk połoŜony został na zagadnienia rozliczania
wniosków o płatność. Opiekunowie projektów systemowych z ramienia IP2 współpracowali z przedstawicielami
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którzy kontaktowali się osobiście z beneficjentami.
Planowana jest dalsza współpraca WUP - ROPS celem przyśpieszenia wykorzystywania środków w ramach
Priorytetu VII PO KL.
Działanie 7.2
Problemy wynikają z częstych zmian dokumentów programowych oraz stanowisk w odniesieniu do
szczegółowych zagadnień uregulowanych we wspomnianych dokumentach. Problemowymi są równieŜ mało
przejrzyste interpretacje zapisów w dokumentach programowych. Warto nadmienić, iŜ obszar tematyczny
odnoszący się do specyfiki projektów w ramach Działania 7.2 jest dosyć rozległy. Celowym jest sprawne
i szybkie podpisywanie umów i przekazywanie środków beneficjentom.
Działanie 7.3
Prowadzone negocjacje z beneficjentami pokazują, iŜ obszar zmian koniecznych do naniesienia we wnioskach
zatwierdzonych do realizacji jest szeroki, co w połączeniu z małym zainteresowaniem potencjalnych
wnioskodawców świadczy o niskiej atrakcyjności działań podejmowanych w ramach tego obszaru wsparcia.
WUP w Lublinie prowadził akcję informacyjno promocyjną (działalność Punktu Konsultacyjnego).

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki i Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Do problemów powodujących utrudnienia we wdraŜaniu Działań: 8.1 i 8.2 oraz Działań: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5
naleŜy zaliczyć:
1.Częste zmiany dokumentów programowych, w tym przede wszystkim zmiany Zasad finansownania 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 niewygasających 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
- przekroczenia 15% poziomu wkładu własnego pochodzącego ze środków publicznych
- terminu zwrotu środków niewydatkowanych z końcem roku budŜetowego
- rozliczania przychodów w projekcie
- zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
- wprowadzenia zapisów dotyczących praw autorskich.
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
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w harmonogramie projektu, co wynikało z obowiązku przeprowadzania wewnętrznych procedur oraz
obowiązków wynikających z ustawy PZP. Wnioskodawcy wskazują równieŜ na opóźnienia w przelewach transz
po zatwierdzeniu wniosków o płatność.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
W ramach Priorytetu VI, VII, IX nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
W ramach Priorytetu VIII Wnioskodawcy we wniosku o płatność zawarli informacje dotyczące problemów
wynikających ze stosowanoa ustawy PZP. Wskazane problemy dotyczą przede wszystkim wydłuŜającego się
okresu przeprowadzenia zamówień.
3. Wskaźniki realizacji Priorytetu
3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2
3.2. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na
cele szczegółowe
Osiągnięte wskaźniki produktu:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI udział w projektach rozpoczęły 2 982 osoby (K – 2
082, M - 900). Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 6 723 osoby (K – 4 487,
M – 2 236). 275 osób (K - 158, M - 117) przerwało udział w projektach, natomiast 3 266 osób (K – 2 425, M 841) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI na koniec okresu objętego
sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 1 919 osób bezrobotnych (K – 1 186, M 733), co stanowi 64,35 % ogółu wszystkich uczestników. 843 osoby nieaktywne zawodowo (K - 716, M - 127)
co stanowi 28,27% ogółu wszystkich uczestników oraz 220 osób (K - 180, M - 40) posiadających status
zatrudniony (7,38 % ogółu wszystkich uczestników) rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu VI.
Zdecydowana większość osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI
stanowią osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne -1 409 (K - 900, M - 509). Natomiast najmniejszą
grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym – 214 (K -114, M - 100).
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujace wskaźniki:
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – w okresie
sprawozdawczym 6 723 (K - 4 487, M - 2 236), co stanowi 8,33% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 11 662 (K - 7 061, M - 4 601), co stanowi 14,45% wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata – w okresie sprawozdawczym 3 492 (K - 2 350, M - 1 142), co stanowi
17,21% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 5 429 (K - 3 389, M - 2 040), co stanowi 26,76% wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie – w okresie sprawozdawczym 2 080 (K
– 1 435, M - 645), co stanowi 27,68% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 3 186 (K – 2 044, M – 1 142), co stanowi 42,40% wartości docelowej.
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – w okresie sprawozdawczym
336 (K – 254, M - 82), co stanowi 0,92% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 6 194 (K – 3 739, M – 2 455), co stanowi 16,99% wartości docelowej.
a) w tym liczba osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym 107 (K – 63, M - 44), co stanowi 3,53%
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wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 172 (K – 107, M – 65), co stanowi 5,68% wartości docelowej.
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – w okresie sprawozdawczym 1 807 (K – 1 230, M - 577), co
stanowi 26,48% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 3 531 (K – 2 283, M – 1 248), co stanowi 51,75% wartości docelowej.
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym 3 723 (K – 2 464, M – 1 259), co stanowi
22,31% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 6 128 (K – 3 740, M – 2 388), co stanowi 36,72% wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata - w okresie sprawozdawczym 270 (K – 154, M – 116), co stanowi 2,38%
wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 504 (K – 276, M – 228), co stanowi 4,45% wartości docelowej.
- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania - w okresie sprawozdawczym i
jednocześnie w ujęciu narastającym 255 (K – 233, M – 22), co stanowi 1,08% wartości docelowej.
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) - w okresie sprawozdawczym 687 (K –
451, M – 236). Natomiast w ujęciu narastającym 3 475 (K – 2 113, M – 1 362).
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy - w okresie sprawozdawczym i
jednocześnie w ujęciu narastającym 9 (K – 7, M – 2), co stanowi 2,16% wartości docelowej.
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej - w okresie sprawozdawczym 363 (K –
129, M – 234), co stanowi 4,28% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 1 499 (K – 509, M – 990), co stanowi 17,66% wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata - w okresie sprawozdawczym 57 (K – 26, M – 31), co stanowi 2,81%
wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 273 (K – 91, M – 182), co stanowi 13,45% wartości docelowej.
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w okresie sprawozdawczym
41 (K – 18, M – 23), co stanowi 1,12% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 705 (K – 226, M – 479), co stanowi 19,34% wartości docelowej.
a) w tym liczba osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym 4 (K – 1, M – 3), co stanowi 1,32%
wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 8 (K – 4, M – 4), co stanowi 2,64% wartości docelowej.
b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych– 82 (K – 33, M – 49), co stanowi 12,02% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 438 (K – 161, M – 277), co stanowi 64,22% wartości docelowej.
c) w tym liczba osób z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym 161 (K – 57, M – 104), co stanowi 9,65%
wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 646 (K – 215, M – 431), co stanowi 38,71% wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata - 13 (K – 3, M – 10), co stanowi 1,64% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 56 (K – 15, M – 41), co stanowi 7,06% wartości docelowej.
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej –
w okresie sprawozdawczym 363, natomiast w ujęciu narastającym 1 499.
- w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata - w okresie sprawozdawczym 57, natomiast w ujęciu
narastającym 273.
31

- w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w okresie
sprawozdawczym 41, natomiast w ujęciu narastającym 705.
a) w tym osobom niepełnosprawnym - w okresie sprawozdawczym 4, natomiast w ujęciu narastającym 8.
b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym - w okresie sprawozdawczym 82, natomiast w ujęciu narastającym
438.
c) w tym osobom z terenów wiejskich - w okresie sprawozdawczym 161, natomiast w ujęciu narastającym 647.
- w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata – w okresie sprawozdawczym 13, natomiast w ujęciu
narastającym 56.
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie
w ujęciu narastającym 16, co stanowi 37,21 wartości docelowej.

DZIAŁANIE 6.1
W bieŜącym okresie sprawozdawczym w projektach udział rozpoczęło 2 982 osoby. Większość uczestników
projektu to osoby objęte wsparciem w ramach realizacji projektów systemowych (ponad 91% podobnie jak
w poprzednim okresie sprawozdawczym), czyli osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach
Pracy. Pozostała cześć uczestników projektów to osoby nieaktywne zawodowo – uczestnicy projektów
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 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 16 147 osób. Ze względu
na fakt, iŜ w bieŜącym okresie sprawozdawczym nie zostały zatwierdzone Ŝadne w nioski o płatność w ramach
Działania 6.2 i Działania 6.3 jest to jednocześnie liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach
całego Priorytetu.
Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach, w ujęciu narastającym, zarówno konkursowych jak i
systemowych, znaczną część stanowią kobiety – 62,97 %.
Niewielki odsetek uczestników projektów, którzy rozpoczęli uczestnictwo w projektach stanowią osoby
niepełnosprawne – 2,61% zaś osoby z terenów wiejskich stanowią prawie 43,70 %. Ponad 47% wszystkich
uczestników projektu to osoby młode w wieku 15 – 24 lata, a niecałe 2% to osoby w wieku starszym (55-64 lata).
Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ponad połowa uczestników to osoby z wykształceniem
ponadgimnazjalnym (54,08%), 25,16% - z wykształceniem wyŜszym, 12,20% z wykształceniem pomaturalnym
i 8,57% z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym ukończyło udział w projektach w ramach Działania 6.1 – 6 723 osoby, zaś
od początku realizacji programu 11 662 osoby.
DZIAŁANIE 6.2
W ww. okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wartości wskaźników zakładanych w Planie Działania na 2009 r.
z uwagi na fakt, iŜ projekty realizowane w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2009 są dopiero w początkowej fazie i
zostały złoŜone dopiero pierwsze wnioski o płatność, które nie wykazują, iŜ w danym okresie sprawozdawczym
uczestnicy projektów rozpoczęli udział w przeznaczonych dla nich formach wsparcia. JednakŜe w przyszłym
okresie sprawozdawczym zostaną podpisane umowy w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2009 oraz zostaną złoŜone
kolejne wnioski o płatność w ramach juŜ realizowanych projektów, co pozwala wnioskować, iŜ wskaźniki
załoŜone w Planie działania zostaną osiągnięte.
DZIAŁANIE 6.3
W ww. okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wartości wskaźników, zakładanych w Planie Działania na
2009 r. z uwagi na fakt, iŜ projekty realizowane w ramach konkursu 1/POKL/6.3/2009 są dopiero w początkowej
fazie i zostały złoŜone dopiero pierwsze wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji. JednakŜe z uwagi na
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fakt, iŜ projekty w ramach Działania 6.3 są projektami krótkimi naleŜy przypuszczać, iŜ w następnym okresie
sprawozdawczym zostaną złoŜone końcowe wnioski o płatność oraz planowane jest podpisanie umów w ramach
konkursu, który będzie ogłoszony w III kwartale 2009 r., załoŜone w Planie działania wskaźniki do osiągnięcia w
2009 r. zostaną osiągnięte. Dla przykładu wskaźnik Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
osiągną wartość 16, co stanowi 37,21% stopnia realizacji wskaźnika.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII udział w projektach rozpoczęły 1802 osoby (K-1
467, M-335), a zakończyło 1 360 osoby (K - 755, M- 605). 15 osób (K - 9, M - 6) przerwało udział w projektach,
natomiast 1 640 osób (K- 1 515, M - 125) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu
objętego sprawozdaniem.
Spośród osób bezrobotnych udział w projektach rozpoczęło 641 (K -511, M - 130), co stanowi 35,57 % ogółu
wszystkich uczestników. 806 osoby nieaktywne zawodowo (K - 637, M - 169) co stanowi 44,73% ogółu
wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 355 (K - 319, M - 36) stanowią 19,70 % ogółu wszystkich
uczestników, którzy w tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu VII.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby
posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne -584 (K - 505, M - 79). Natomiast najmniejszą grupę stanowią
osoby z wykształceniem wyŜszym – 323 (K - 293, M - 30).
W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujace wskaźniki:
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
integracji - w okresie sprawozdawczym 1 092 (K - 755, M - 337), co stanowi 1,78% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 1 413 (K - 755, M - 658), co stanowi 2,30% wartości docelowej.
- w tym z terenów wiejskich - w okresie sprawozdawczym 661(K- 528, M - 133), co stanowi 2,87% wartości
docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 1 151 (K - 599, M - 552), co stanowi 5,01% wartości docelowej.
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
projektów - w okresie sprawozdawczym 1 567 (K – 1 106, M - 461), co stanowi 3,82% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym -1 776 (K – 1 364, M 412), co stanowi 4,33% wartości docelowej.
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją,
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - w okresie
sprawozdawczym 443 (K - 391, M - 52), co stanowi 31,60% wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym – 1 117 (K -1048, M - 69), co stanowi 79,67% wartości docelowej.
- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i
PCPR )- w okresie sprawozdawczym 443 (K - 391, M- 52). Natomiast w ujęciu narastającym – 1 002 (K - 935,
M - 67).
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 19, co stanowi 11,95% wartości docelowej.
Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte w bieŜącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁANIE 7.1
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 rozpoczęło
850 osób (w tym 636 kobiet). Od początku realizacji Programu wsparcie otrzymało 3529 osób (w tym 2662
kobiety). Udział we wsparciu zakończyło 1360 osób (w tym 755 kobiet). Ogółem (narastająco) udział
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w projektach zakończyło 2895 osób. 13 uczestników (w tym 7 kobiet) przerwało udział w projektach
realizowanych w ramach Działania (od początku 37).
Spośród osób bezrobotnych wsparcie rozpoczęło 317 osób (w tym 259 kobiet). W ramach Poddziałania 7.1.3
w okresie sprawozdawczym wsparcie rozpoczęło i zakończyło 210 osób (w tym 193 kobiety) pracowników
zatrudnionych w administracji publicznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej).
W ramach Działania 7.1 wsparcie rozpoczęło 127 osób niepełnosprawnych (w tym 74 kobiety), co stanowi
14,94% wszystkich uczestników rozpoczynających udział w projektach w I półroczu 2009. Osoby z terenów
wiejskich stanowią 23,29% w odniesieniu do całkowitej liczby uczestników projektów (od początku realizacji) z
zakresu Działania 7.1.
Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) oraz osoby w wieku starszym (55-64
lata). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby
z wykształceniem ponadgimnazjalnym.
Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji
wyniosła 1295 (w tym 755 kobiet), co stanowi 2,30% wskaźnika docelowego na rok 2013. Osoby z terenów
wiejskich stanowią 2,87% przedmiotowego wskaźnika na rok 2013. Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów wyniosła 1567 osób (w tym
1106 kobiet), co stanowi 3,82% wskaźnika docelowego (2013). 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 439. Narastająco stopień realizacji wskaźnika na
rok 2013 wzrósł o 31,31% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i wynosi 79,67%.
Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępem
finansowym.

DZIAŁANIE 7.2
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 rozpoczęło
788 osób (w tym 681 kobiet). Ww. wartości dotyczą równieŜ wskaźników osiągniętych od początku realizacji
Działania.2 uczestników (w tym 2 kobiety) przerwały udział w projektach realizowanych w ramach Działania (od
początku 2).
Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) – 92 osoby (w tym 52 kobiety) oraz
osoby w wieku starszym (55-64 lata) – 536 osób (w tym 529 kobiety). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia
uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 270 osób (w
tym 201 kobiet) i pomaturalnym – 242 osoby ( w tym 237 kobiety).
Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępem
finansowym.
DZIAŁANIE 7.3
W bieŜącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.3 rozpoczęło
164 osób (w tym 150 kobiet), co równocześnie odpowiada liczbie osób, które rozpoczęły wsparcie od początku
realizacji projektu (Mp).
Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowiły osoby w wieku starszym (55-64 lata) – 12 osób (w tym 12
kobiet). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z
wykształceniem wyŜszym – 61 osób (w tym 55 kobiet) i pomaturalnym – 52 osoby ( w tym 49 kobiet).
Po raz pierwszy w sprawozdaniu wykazano wskaźnik odnoszący się do liczby projektów wspierających rozwój
inicjatyw na rzecz aktywnej integracji społeczności lokalnych - w pierwszym półroczu 2009 r. wyniósł 19, a
stopień realizacji wskaźnika (wartości docelowej- 2013 r.) wynosi 11,95%.
Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępem
finansowym.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII udział w projektach rozpoczęły 4 820 osób (K-3
124, M - 1696), zakończyło 1 721 osób (K – 1 036, M - 685). 75 osób (K - 52, M - 23) przerwało udział w
projektach, natomiast 3139 osób (K – 2 127, M -1 012) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec
okresu objętego sprawozdaniem.
W bieŜącym okresie sprawozdawczym osoby zatrudnione 4 813 (K-3 120, M -1 693) stanowią 99,85 %, zaś
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nieaktywni zawodowo liczyli 7 osób (K - 4, M - 3) – 0,15 % ogółu wszystkich uczestników.
Zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII
stanowią osoby posiadające wykształcenie wyŜsze – ogółem 2 125 (K – 1 450, M - 675). Natomiast najmniejszą
grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niŜszym – 59 (K - 17, M - 42).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujace wskaźniki:
W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały następujące wskaźniki:
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o
charakterze regionalnym) - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 108, co stanowi
1,32 % wartości docelowej.
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - w okresie
sprawozdawczym 1 703(K – 1 027, M - 676), co stanowi 9,90 % wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 1 743 (K – 1 065, M - 678), co stanowi 10,13 % wartości docelowej.
- w tym liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia – w okresie sprawozdawczym 555 (K – 314, M - 241), co
stanowi 14,73 % wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 565 (K - 322, M - 243), co stanowi 14,99 % wartości docelowej.
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy
zostali objęci działaniami szybkiego reagowania - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu
narastającym 16 (K - 4, M - 12), co stanowi 1,12 % 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 nie zostały osiągnięte w bieŜącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁANIE 8.1
W okresie objętym sprawozdaniem po raz pierwszy osiągnięto wskaźniki produktu Liczba przedsiębiorstw, które
zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) – 108. W
Planie Działania na rok 2009 załoŜono wartość wskaźnika - 1000, a wartość docelową 8 181. Realizacja
wskaźnika wyniosła 1,32% wartości docelowej. Wartość wskaźnika Liczba pracujących osób dorosłych, które
zakończyły udział w projektach szkoleniowych – osiągnęła liczbę 1743 (wskaźnik w PD na 2009 r. – 2 950). W
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 9,90% i stanowi 10,13% wartości stopnia
realizacji wskaźnika (17 206) na lata 2007-2013, w tym liczba osób w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia wyniosła– 565
(800 -wskaźnik w PD na 2009 r.), co stanowi 14,99% wartość docelowej - 3 769.
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy
zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wyniosła 16. (180 -wskaźnik w PD na 2009 r.), co stanowi
1,12% wartości docelowej - 1 429.
DZIAŁANIE 8.2
Spośród wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach Działania, okresie objętym sprawozdaniem po raz
pierwszy wykazano wskaźniki produktu odnoszące się do Liczby doktorantów, którzy otrzymali stypendia
naukowe – 18, przy 48 -wskazanych w PD na 2009 r., co stanowi 7% wartości docelowej wskaźnika -257. Inne
wskaźniki nie zostały osiągnięte. W przypadku Liczby osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach
praktycznych – projekty z tego zakresu dotychczas nie są realizowane. 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.
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Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX udział w projektach rozpoczęły 16 978 osób (K -8
466, M – 8 512), a zakończyło 1 825 osób (K – 1 226, M - 599). 123 osoby (K - 70, M - 53) przerwały udział w
projektach, natomiast 16 466 osób (K - 8 005, M - 8 461 kontynuuje udział w projektach realizowanych na
koniec okresu objętego sprawozdaniem.
Udział w projektach rozpoczęło 106 osób bezrobotnych (K - 93, M - 13), co stanowi 0,62 % ogółu wszystkich
uczestników. 16 628 osób jest nieaktywne zawodowo (K – 8 165, M – 8 463) co stanowi 97,94% ogółu
wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 244 (K - 208, M - 36) stanowią 1,44 % ogółu wszystkich
uczestników, którzy w tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach
Priorytetu .
W bieŜącym okresie sprawozdawczym dominująca większość osób, które rozpoczęły udział w projektach
stanowią osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niŜsze -16 334 (K -8 002, M – 8 332).
Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem pomaturalnym – 66 (K-58, M-8).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujace wskaźniki:
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu - w okresie
sprawozdawczym 4, co stanowi 3,23 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 23, co stanowi
18,55 % wartości docelowej.
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w róŜnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich – w okresie sprawozdawczym 198. Natomiast w ujęciu narastającym 558.
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które
zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym 37 co stanowi 2,14 %
wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 150, co stanowi 8,67 % wartości docelowej.
- w tym na obszarach miejskich – w okresie sprawozdawczym 7, co stanowi 1,90 % wartości docelowej.
Naomiast w ujęciu narastającym 61, co stanowi 16,58 % wartości docelowej.

- w tym na obszarach wiejskich – w okresie sprawozdawczym 30, co stanowi 2,20 % wartości docelowej.
Natomaist w ujęciu narastającym 89, co stanowi 6,53 % wartości docelowej.
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły programy rozwojowe – w okresie
sprawozdawczym 43, co stanowi 15,93 % wartości docelowej.
Natomiast w ujęciu narastającym 44, co stanowi 16,30 % wartości docelowej.
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie
wdraŜania programów rozwojowych – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 41, co
stanowi 20,30 % wartości docelowej.
Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w staŜach i praktykach
w ramach Priorytetu – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 47.
Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym
wskaźnik nie został osiągnięty, natomiast w ujęciu narastającym – 25, co stanowi 17,36% wartości docelowej.
Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu - w okresie
sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 36.

Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte w bieŜącym okresie sprawozdawczym.
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DZIAŁANIE 9.1
W ramach Działania 9.1 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 pierwszej połowie bieŜącego roku wsparciem objęto
4 ośrodki przedszkolne, natomiast łącznie od początku realizacji działania – 23. W odniesieniu do wartości
docelowej osiągnięto 18,55 % stopnia wskaźnika.
Wskaźnik Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w róŜnych formach edukacji przedszkolnej na
obszarach wiejskich został osiągnięty w pierwszym półroczu w wysokości 198, kumulatywnie od początku
udzielenia wsparcia – w liczbie 558 dzieci.
Stopień osiągnięcia wskaźnika Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania uzyskano na poziomie 8,67 % 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 wsparcia udzielono
150 szkołom (61 z obszarów miejskich i 89 z obszarów wiejskich), z czego 37 w roku 2009 (7 na obszarach
miejskich i 30 na obszarach wiejskich).
W ramach Działania 9.1 udział w projektach rozpoczęły w bieŜącym roku 10 872 osoby (6 130 kobiet i 4 742
męŜczyzn), od początku realizacji Działania – 11 970 osób (w tym 6729 kobiet). Odnośnie statusu na rynku
pracy, prawie wszyscy uczestnicy są osobami nieaktywnymi zawodowo i w większości pochodzącymi z
obszarów wiejskich. Wszystkie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata oraz mają wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne i niŜsze.
DZIAŁANIE 9.2
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 stopień 16,30 %. 43 z 44 szkołom i placówkom kształcenia zawodowego wsparcia
udzielono w pierwszym półroczu 2009 roku. Dla porównania, w Planie Działania na rok 2009 planowaną wartość
wskaźnika do osiągnięcia do końca br. ustalono na poziomie 90.
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 br. zaplanowano do osiągnięcia
wartość wskaźnika na poziomie 67.
Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w staŜach i praktykach
w ramach Działania na dzień 30 czerwca br. wyniosła 47 (wartość wskaźnika w całości osiągnięta w 2009 roku).
W ramach Działania 9.2 udział w projektach rozpoczęło 5 185 osób, w tym 1709 kobiet i 3 476 męŜczyzn.
Prawie wszyscy wykazani uczestnicy są osobami uczącymi się lub kształcącymi (poza 14), osobami młodymi, a
takŜe, poza 2 z wykształceniem ponadgimnazjalnym, posiadającymi wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i
niŜsze.
DZIAŁANIE 9.3
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
braku wniosków o płatność w pierwszej połowie 2009 roku (łącznie w maju i czerwcu br. podpisano 3 umowy).
DZIAŁANIE 9.4
Wskaźnik w ramach Działania 9.4 – Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w
krótkich formach, z podobnych przyczyn jak w Działaniu 9.3, plasuje się na poziomie zerowym (12 umów
podpisano w czerwcu br.).
DZIAŁANIE 9.5
W ramach Działania 9.5 stopień osiągnięcia wskaźnika Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych
w ramach Działania osiągnięty został na poziomie opisanym w sprawozdaniu rocznym z 2008 roku (17,36 %, 25
inicjatyw). W Planie Działania na rok 2009 zaplanowano do osiągnięcia wartość wskaźnika w liczbie 94
inicjatyw.
Wskaźnik Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania, podobnie jak
powyŜszy, jest niezmienny w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym (36 gmin).
Jednakowe wartości i stopnie osiągnięcia wskaźników w ramach Działania 9.5 w pierwszym półroczu 2009 roku
i w roku 2008 wynikają z braku podpisania umów w bieŜącym okresie sprawozdawczym. Pierwsze umowy w
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odpowiedzi na konkurs 8/POKL/9.5/2008 będą podpisane w lipcu br.
W ramach Działania 9.5 od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku rozpoczęło udział w projektach 921 osób (627
kobiet i 294 męŜczyzn). Kumulatywnie, od początku udzielenia wsparcia, do projektów przystąpiło 1794 osób,
w tym 1220 kobiet.
Odnośnie statusu osób na rynku pracy, uczestników nieaktywnych zawodowo jest łącznie 1109 (695 wykazanych
w bieŜącym okresie sprawozdawczym), zaś osób zatrudnionych – 395 (w tym 142 wykazane w pierwszej
połowie 2009 roku). 1443 osób pochodzi z terenów wiejskich (915 wykazanych w pierwszym półroczu br.).
Zdecydowana większość mieści się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata oraz posiada wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne i niŜsze.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (nie
dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)
3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w
ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych)
3.3.3. 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)
3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na
wykształcenie – określa załącznik nr 6 (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjnoinformacyjnych)
3.3.5. 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
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN) – określa
załącznik nr 10
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w
czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik
nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH,
AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH
1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w
ramach Priorytetu
W ramach kontroli dokumentacji IW(IP2), IP dokonała 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.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta ( kontrole planowe), weryfikacji
poddano zgodność przedstawionych informacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność ze stanem faktycznym
oraz z Umową o dofinansowanie projektu, w szczególności:
- dokumentację związaną z zaangaŜowaniem do projektu personelu projektu,
- dokumentację księgową rozliczaną w zatwierdzonych wnioskach o płatność potwierdzającą kwalifikowalność
wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków wraz z dokumentami określającymi zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
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wydatków projektu;
- dokumentację potwierdzającą status podatkowy beneficjentów;
- dokumentację, na podstawie której opracowano metodologię rozliczania kosztów pośrednich
( ryczałt) zatwierdzoną we wniosku o dofinansowanie projektu;
- dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu oraz sposób rekrutacji;
- dokumentację związaną z realizacją usług/form wsparcia w ramach projektu – postęp rzeczowy realizacji
projektu;
- dokumentację związaną z promocją/informacją projektu;
- dokumentację związaną z cross-financingiem;
- dokumentację związaną z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
- dokumentację związaną z przeprowadzoną zasadą konkurencyjności;
- dokumentację związaną z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektu;
- dokumentację potwierdzającą sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych
o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
IW (IP2) w ramach kontroli projektów na miejscu, dokonywała wyboru reprezentatywnej próby dokumentów
finansowych i merytorycznych, na poziomie co najmniej 10% z kaŜdego obszaru poddanego kontroli, w celu
sprawdzenia m.in. kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników projektu, postęp rzeczowy
realizacji projektu uwzględniając przy tym, np. wartość projektu, liczbę uczestników projektu objętych projektem,
czy realizowane formy wsparcia.
W większości przeprowadzonych dotychczas kontroli weryfikacja dokumentów sięgała do 100 % dokumentów
wykazanych we wnioskach o płatność objętych kontrolą oraz związanych z realizacją projektu w badanym
okresie. Przy doborze próby dokumentów do kontroli, stosowano metody doboru próby niestatystyczne - metoda
losowa.
Natomiast w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w 6.1 ( kontrole doraźne), weryfikacji poddano w
ramach jednej kontroli: rozliczenia finansowe dotyczące staŜy zawodowych, natomiast w ramach drugiej kontroli
doraźnej zweryfikowano prawidłowość świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP,
doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.
W związku z licznymi monitami ze strony osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a takŜe
zainteresowaniem mediów w sprawie sposobu prowadzonej rekrutacji IW(IP2) przeprowadziła 1 kontrolę doraźną
– nie ujętą w RPK na 2009 r. w ramach Działania 6.2.
Kontrolą doraźną objęto 100 % dokumentów dotyczących potencjalnych uczestników projektu oraz
zakwalifikowanych. Skontrolowano równieŜ 100% dokumentacji określającej przyjęte zasady rekrutacji oraz
potwierdzającej przeprowadzenie procesu naboru do projektu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej IW (IP 2) nie stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia w badanym
obszarze.
Zakres kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczącą:
1.
prawidłowość rozliczeń finansowych,
2.
poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
3.
sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników
projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach PO KL, dokumentacji konkursowej oraz załoŜeń projektu do dokumentacji przedłoŜonej
beneficjentowi
przez
potencjalnych
uczestników
projektu
na
etapie
ich
rekrutacji,
np. oświadczeń),
4.
sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach
PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
5.
zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz
postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
6.
poprawność udzielania zamówień publicznych,
7.
poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
8.
poprawność udzielania pomocy publicznej,
9.
sposób realizacji działań promocyjnych,
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10.

sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zakres kontroli IP w siedzibie Beneficjenta dotyczył m.in. weryfikacji dokumentów finansowych (dokumenty
źródłowe i dowody zapłaty) oraz merytorycznych dotyczących projektu.
Kontrola dokumentów finansowych realizowana była na próbie:
 minimum 40 % dokumentów finansowych-w przypadku gdy złoŜone do IP przed terminem kontroli
zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego
projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów mniejszą lub równą 50;
 minimum 30% dokumentów finansowych- w przypadku gdy złoŜone do IP przed terminem kontroli
zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego
projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów mniejszą lub równą 100;
 minimum 20 % dokumentów finansowych- w przypadku gdy złoŜone do IP przed terminem kontroli
zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego
projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów większą niŜ 100.
W ramach kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji dot. personelu w 100%, zamówień publicznych w 100%,
a w przypadku sposobu rekrutacji uczestników projektu sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu
było na poziomie minimum 10% ogółu uczestników.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na weryfikacji końcowego wniosku o płatność końcową
oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie
kontrolującego. Kontrola na zakończenie zostanie przeprowadzona po złoŜeniu wniosku o płatność końcową – do
czasu kontroli, termin zakończenia weryfikacji ulega wstrzymaniu.
Kontrola dokumentacji finansowej przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem technik niestatystycznych
doboru próby.
W ramach Priorytetu VI przeprowadzono następujące kontrole:
1) Przebieg kontroli w I półroczu 2009 r.
WUP w Lublinie przeprowadził w I półroczu 2009 r. dwie kontrole doraźne w ramach Działania 6.1 . Jedna z
kontroli została przeprowadzona z powodu skargi uczestnika projektu z uwagi na nieterminowe wypłacanie
stypendium staŜowego, natomiast druga kontrola doraźna spowodowana była wynikiem z kontroli
przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.
W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 6.1 przeprowadzono 17 kontroli na miejscu w siedzibie
beneficjenta, w tym:
- 2 kontrole projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 w ramach wykonania RPK na
2008 r.;
- 2 kontrole projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 – kontrole doraźne nie ujęte w
RPK na 2009 r.;
- 13 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 ( kaŜdy z kontrolowanych
projektów objęto kontrolą na miejscu: w siedzibie beneficjenta oraz kontrolą w miejscu realizacji usługi).
W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 6.1 przeprowadzono 16 kontroli na miejscu
w miejscu realizacji projektu ( wizyty monitoringowe), z czego 3 wizyty monitoringowe zostały
przeprowadzone w ramach jednego z projektów wybranego do kontroli w II półroczu 2009 r.
W sumie w I półroczu przeprowadzono 33 kontrole na miejscu projektów realizowanych w ramach
Działania 6.1 ( w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi).
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW(IP2) na 2009 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu co
najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania z tym, iŜ w ramach kaŜdego jednego
projektu wybranego do skontrolowania w roku 2009, zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola w
miejscu realizowanej usługi (wizyta monitoringowa) w ramach tych projektów, w których przeprowadzenie
wizyty monitoringowej było moŜliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i zasadne z punktu widzenia
jego tematyki. Zgodnie z załoŜeniami RPK na 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 7 kontroli projektów
konkursowych w ramach Działania 6.1. W ramach przeprowadzonej aktualizacji Analizy ryzyka w I kwartale
2009 r. dodatkowo wyznaczono 6 kontroli projektów konkursowych.
Realizacja kontroli w I półroczu 2009 r. przeprowadzanych przez IW (IP 2), przebiegała zgodnie z załoŜeniami
RPK na 2009 r., przy uwzględnieniu aktualizacji kwartalnej Analizy ryzyka.
W ramach Priorytetu VII przeprowadzono następujące kontrole:
Przebieg kontroli w I półroczu 2009 r.
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IW(IP2) nie przeprowadziła w I półroczu 2009 r. Ŝadnej kontroli doraźnej w ramach Działania 7.1
W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.1 przeprowadzono 61 kontroli na miejscu
w siedzibie beneficjenta, w tym:
- 56 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach wykonania planu
kontroli na poziomie co najmniej 30 % projektów w ramach Działania 7.1 za 2008 r. ujętych do skontrolowania w
RPK na 2009 r.;
- 5 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach wykonania planu
kontroli na poziomie co najmniej 30 % projektów w ramach Działania 7.1 za 2008 r. ujętych do skontrolowania w
RPK na 2009 r.;
Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie beneficjenta, natomiast z uwagi na stopień zaawansowania
projektów nie było moŜliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowej).
Zgodnie z RPK na 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 63 kontroli projektów systemowych w ramach
Działania 7.1 w I i II kwartale 2009 r. ( 58 kontroli w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 5 kontroli w ramach
Poddziałania 7.1.2). Z uwagi na brak zatwierdzenia przynajmniej jednego wniosku beneficjenta o płatność
w przypadku dwóch projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 nie przeprowadzono
kontroli tych projektów w I półroczu 2009 r. Kontrole te zostały przeprowadzone w lipcu 2009 r.
IW(IP2) nie przeprowadziła w I półroczu 2009 r. Ŝadnej kontroli doraźnej w ramach Działania 7.2
W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.2 przeprowadzono:
- 3 kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta – kontrolą objęto projekty konkursowe realizowane w ramach
Poddziałania 7.2.1
- 3 kontrole na miejscu w miejscu realizacji usługi - kontrolą objęto projekty konkursowe realizowane w
ramach Poddziałania 7.2.1.
W sumie w I półroczu 2009 r. przeprowadzono 6 kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 7.2
(kontrole na miejscu: w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi).
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW(IP2) na 2009 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu co
najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania z tym, iŜ w ramach kaŜdego jednego
projektu wybranego do skontrolowania w roku 2009, zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola w
miejscu realizowanej usługi (wizyta monitoringowa) w ramach tych projektów, w których przeprowadzenie
wizyty monitoringowej było moŜliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i zasadne z punktu widzenia
jego tematyki. Zgodnie z załoŜeniami RPK na 2009 r. oraz przeprowadzoną aktualizacją Analizy ryzyka w I
kwartale 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 3 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 7.2.
Realizacja kontroli w I półroczu 2009 r. przeprowadzanych przez IW (IP 2), przebiegała zgodnie z załoŜeniami
RPK na 2009 r., przy uwzględnieniu kwartalnej aktualizacji Analizy ryzyka.
W ramach Priorytetu VIII przeprowadzono następujące kontrole:
Kontrole planowe: Działanie 8.1 – 16 kontroli planowych w siedzibie beneficjenta, 28 wizyt monitoringowych.
Dodatkowo przeprowadzano kontrole doraźne (ad hoc): Działanie 8.1 – 1 kontrola doraźna w siedzibie
beneficjenta, 1 doraźna wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi.
Liczba przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.
W ramach Priorytetu IX przeprowadzono następujące kontrole:
Kontrole planowe: Działanie 9.1- 6 kontroli w siedzibie beneficjenta, 14 wizyt monitoringowych w miejscu
realizacji usługi; Działanie 9.2 – 2 wizyty monitoringowe, Działanie 9.5 – 9 kontroli w siedzibie beneficjenta, 5
wizyt monitoringowych.
Dodatkowo przeprowadzono kontrole doraźne (ad hoc): Działanie 9.1 – 3 kontrole doraźne w siedzibie
beneficjenta, 6 wizyt monitoringowych.
Powodem doraźnych kontroli oraz wizyt ad hoc były podejrzenia pracowników IP dotyczące zgodności realizacji
projektu z umową o dofinansowanie, Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL oraz harmonogramami zajęć.
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2009, kontrola projektów odbywała się na próbie wybieranej przy
wykorzystaniu analizy ryzyka.
Liczba przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.
W trakcie czynności kontrolnych, weryfikacji podlegały między innymi następujące obszary realizacji
projektu:
− Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu
− Prawidłowość rozliczeń finansowych w tym:
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− Cross – financing, koszty pośrednie, wkład własny
− Dokumentowanie wydatków projektu
− Wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu
− Status podatkowy Beneficjenta
− Kwalifikowalność wydatków
− Sposób rekrutacji uczestników projektu
− Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach
Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
− Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz
postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
− Poprawność udzielania zamówień publicznych
− Poprawność stosowania zasady konkurencyjności
− Poprawność udzielania pomocy publicznej
− Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych projektu
− Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
− Realizacja zaleceń pokontrolnych
− Zgodność realizowanych w ramach projektu usług/form wsparcia z umową o dofinansowanie projektu,
wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową na realizację usługi oraz harmonogramem realizacji wsparcia
przedkładanym do WUP w Lublinie.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IW (IP 2) stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia
w następujących obszarach:
− Dokumentowanie wydatków projektu – nieprawidłowy/niepełny opis dokumentów;
− Koszty pośrednie – nieprawidłowe rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie ryczałtu (ponoszenie
wydatków w ramach kosztów pośrednich projektu bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego
projektu). Stwierdzono równieŜ brak sposobu wyliczania metodologii kosztów pośrednich;
− Cross – financing – przekroczony limit kwotowy lub procentowy wydatków związanych z cross-financingiem.
Niektóre wydatki ponoszone przez Beneficjenta, pomimo Ŝe powinny zostać przypisane do cross-financingu, nie
były ujmowanew ramach wydatków cross-finansingu.
− Wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu – niezaktualizowanie dotychczasowej polityki
rachunkowości o zasady ewidencji wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu;
− Archiwizacja dokumentacji projektu – w umowach zawartych z organizatorem staŜu brak zobowiązania
dotyczącego przechowywania dokumentacji projektu w wymaganym okresie;
− Postęp rzeczowy projektu – w umowach zawartych z realizatorami usług brak określenia ilości godzin
realizowanego wsparcia, co uniemoŜliwia stwierdzenie czy wymiar godzinowy zaplanowanego wsparcia
przebiega zgodnie z umową, niezgodność postępu rzeczowego wykazanego w danym wniosku Beneficjenta
o płatność z dokumentacją projektu;
− Promocja i informacja – dokumentacja projektu nie została opatrzona odpowiednimi logotypami PO KL, UE,
EFS oraz na dokumentach związanych z realizacją projektów systemowych nie zawarto informacji
o współfinansowaniu z UE. Na zakupionym w ramach projektu sprzęcie stwierdzono takŜe brak odpowiedniego
oznakowania, wskazującego na związek z realizowanym projektem, na sprzęt nie zostały równieŜ naniesione
właściwe numery inwentarzowe;
− Stwierdzono równieŜ nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy na terenie RP,
doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w ramach projektu skutkujące niekwalifikowalnością
wydatków – brak uprawnień do świadczenia przedmiotowych usług;
− Dane wykazywane w Podsystemie PEFS – nieprawidłowo wypełniony formularz PEFS.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IP stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia
w następujących obszarach:
− Niestosowanie przez Beneficjenta ,,Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL”,
w szczególności dotyczące oznaczania miejsc szkoleń oraz uwzględniania w dokumentacji kadrowej (umowy
o prace, zakresy czynności) faktu współfinansowania czynności bądź etatu ze środków EFS.
− Nie informowanie Instytucji Pośredniczącej o zmianach w harmonogramach szkoleń.
− Błędne opisywanie dokumentów księgowych.
− Brak procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.
− Finansowanie ze środków projektu zadań pracowników instytucji (projektodawcy), które powinny być
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wykonywane w ramach obowiązków słuŜbowych.

Działania pokontrolne IP2
W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzanych kontroli uchybień lub nieprawidłowości, zespół kontrolujący
opracowywał zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych
uchybień/nieprawidłowości.
Beneficjenci zobowiązani byli wówczas do złoŜenia informacji o sposobie wdroŜenia zaleceń pokontrolnych w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.
Po otrzymaniu wymaganych informacji od Beneficjentów dotyczących sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych,
zespół kontrolujący dokonywał weryfikacji wdroŜenia wydanych zaleceń pokontrolnych poprzez:
- weryfikację odpowiednich dokumentów w siedzibie jednostki kontrolującej (jednostka kontrolowana przesyła
do instytucji kontrolującej, informacje bądź dokumenty poświadczające wdroŜenie zaleceń pokontrolnych).
W wyniku weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych potwierdzono, iŜ Beneficjenci zastosowali się do zaleceń
wydanych przez IW(IP2), IP.
Informacje na temat wdraŜania zaleceń pokontrolnych co do zasady były przesyłane przez Beneficjentów
w wymaganym terminie.
IW (IP 2) nie jest w posiadaniu informacji na temat kontroli projektów realizowanych w ramach działania 6.1,
7.1, 7.2 przeprowadzanych przez inne instytucje.
Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania 7.3
Działania pokontrolne IP

Wynikiem przeprowadzonych kontroli były sporządzone Informacje pokontrolne, na podstawie których
wydane zostały w dwóch przypadkach 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 pisemnną informacją od projektodawcy dotyczącą usunięcia wskazanych
uchybień. Instytucja Pośredniczaca nie przeprowadziła kontroli sprawdzających realizację zaleceń
pokontrolnych, monitorowała natomiast fakt realizacji zaleceń-nie stwierdzono problemów związanych
z terminowością realizacji zaleceń pokontrolnych.
W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone, zgodnie z Rocznym Planem Kontroly na rok 2009,
przez IP kontrole w zakresie:
- systemowa IP2,
- Pomocy Technicznej IP2,
- ROEFS,
- projektów systemowych IP i IP2.
2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje
W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Priorytetu VI oraz VII w dniu 17.03.2009 roku została
przeprowadzona kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (IP2) przez Urząd Kontroli Skarbowej w
Lublinie.
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 11.07.2009 r.
NajwaŜniejsze zalecenia:
- stosowanie obowiązującej wersji Instrukcji Wykonawczych w zakresie ogłaszania o wyborze projektu w trybie
konkursowym w taki sposób, aby ogłoszenie o konkursie pojawiające się na stronie internetowej oraz ogłoszenie
prasowe publikowane były w tym samym dniu
- umieszczanie w publikowanych na stronie internetowej ogłoszeniach wszystkich wymaganych przepisami
elementów dotyczących naboru wniosków tym: określonych, w art. 29 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju z dnia 6.12.2006 r. oraz w Zasadach dokonywania wyboru projektów ramach PO KL – w
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zakresie podania terminu rozstrzygnięcia konkursu;
- wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających rejestrację wniosków systemowych zgodnie z
obowiązującą wersją procedur;
- w związku z wprowadzoną w WUP elektroniczną rejestracją wniosków w LSI, uaktualnienie zapisów Instrukcji
wykonawczych o opis tego procesu;
- przestrzeganie procedur określonych w pkt. 8.5.1 (poz.12 – 17) Instrukcji wykonawczych z dnia 23.09.2008 r.w
zakresie sporządzania zbiorczych zestawień wniosków które nie spełniły ogólnych kryteriów formalnych i
kryteriów dostępu oraz zbiorczych zestawień wniosków wycofanych a takŜe publikację tych zestawień na stronie
internetowej IW (IP2);
- wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających komunikowanie wszystkim
beneficjentom konkursowym jednolitych praw i obowiązków ich dotyczących, w tym zapisów o zobowiązaniu
beneficjenta do zapoznania się z treścią Systemu Realizacji Programu Operacyjnego PO KL 2007 – 2013 oraz do
stosowania tych zapisów podczas realizacji projektu;
- stosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie obowiązujących Instrukcji
Wykonawczych w zakresie prawidłowego sporządzania, weryfikacji i zatwierdzaia poświadczeń i deklaracji
wydatków;
- opracowanie systemu zastępstw pozwalającego na realizację wszystkich etapów procesu sporządzania
i weryfikacji deklaracji oraz poświadczeń wydatków.
W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Priorytetu VIII oraz IX w dniu 26.03.2009 roku
przeprowadzona została kontrola w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (IP) przez Urząd Kontroli Skarbowej
w Lublinie
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 wydatno wskazań
dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowosci.

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)
Priorytet/Działanie/Poddziałanie

Wartość
pomocy
publicznej
przekazanej
od początku
realizacji
Priorytetu
(w PLN)

Procentowy udział typu przedsiębiorstw
w całości udzielonej pomocy publicznej
Małe

Średnie

DuŜe
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1
Ogółem Priorytet VI
Ogółem Priorytet VII
Ogółem Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1
Ogółem Priorytet IX

2
0,00
0,00
210 953,18 PLN
210 953,18 PLN
0,00

3
0%
0%
74,05%
74,05%
0%

4
0%
0%
25%
25%
0%

5
0%
0%
0,95%
0,95%
0%

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.

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data
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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