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II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem
Działanie 8.1
1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych
W okresie sprawozdawczym można zauważyć znaczące przyspieszenie realizacji wskaźnika. Prawie 70%
przyrost w okresie sprawozdawczym jest wynikiem wprowadzenia w PD 2012 ograniczenia, wg którego w
ramach naborów ogłoszonych w ramach Poddziałania 8.1.1 w 2012 roku, o środki mogły aplikować wyłącznie
przedsiębiorstwa lub ich pracownicy, które w latach 2007-2011 nie korzystały ze wsparcia w ramach
Poddziałania 8.1.1. Na osiągniętą wartość wskaźnika wpływ miało również wprowadzone kryterium strategiczne
promujące projekty z co najmniej 20 MMŚP.
Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięta wartość wskaźnika wyniosła 9354 przedsiębiorstw, co daje
45,51% realizacji wartości docelowej na koniec okresu programowania. Należy przy tym zaznaczyć, że w
przypadku 70% zawartych umów w ramach naborów przeprowadzonych w 2012 roku nie został zatwierdzony
żaden wniosek o płatność. Tym samym nie została wykazana realizacja wskaźnika.
Na podstawie wartości docelowej w KSI wynoszącej 14918 przedsiębiorstw, oszacowano średni jednostkowy
koszt wsparcia na poziomie 12 tys. PLN. Na tej podstawie szacuje się, że projekty niezakontraktowane o wartości
łącznej 34 mln PLN wygenerują dodatkowe 2826 przedsiębiorstw, co pozwoli na realizację wskaźnika na
poziomie 89%.
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Z raportu MPiPS1 wynika, że szkolenia mają najniższą efektywność zatrudnieniową spośród wszystkich
stosowanych form aktywizacji (wskaźnik ten dla woj. mazowieckiego wynosi 31,8%). Między innymi z tej
przyczyny projekty zawierające tę formę łączone są z doradztwem, a przede wszystkim z subsydiowanym
zatrudnieniem. Obie te formy mają znaczenie przede wszystkim jako wsparcie skuteczności szkoleń. Badanie
wskazuje, że programy szkoleniowe przynoszą lepsze rezultaty, jeśli są zaprojektowane we współpracy z
pracodawcami i innymi zainteresowanymi stronami oraz obejmują szkolenie w miejscu pracy. Również łączenie
szkoleń z intensywnym wsparciem w poszukiwaniu pracy (w szczególności w przypadku indywidualnych planów
działania) może znacząco poprawić ich skuteczność 2. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że podstawowym
celem Poddziałania 8.1.1, w ramach którego realizowane jest wsparcie, to rozwój osób zatrudnionych w
przedsiębiorstwach.
2) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych
Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 297,21% tj. 100070 osób w stosunku do wartości docelowej na cały
okres programowania. Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika zawartą w KSI (bez sztucznie
nadawanych wartości 1) wynoszącą 133 293 osób wskaźnik zostanie zrealizowany w 396%.
Liczba osób po 50. roku życia osiągnęła wartość 17497 realizując tym samym 268% wartości docelowej
wskaźnika.
Wg PD 2013 planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia na koniec 2013 roku to 128529 osób. Na koniec I
półrocza 2013 plan zrealizowano w 78%. W ramach podwskaźnika dotyczącego osób powyżej 50-go roku życia
wg PD 2013 do końca roku wskaźnik osiągnie wartość 21329 osób. Na koniec I półrocza 2013 plan zrealizowano
w 82%.
3) Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach.
W związku z trudnościami technicznymi skutecznie uniemożliwiającymi wyeksportowanie bazy PEFS będących
skutkiem olbrzymiej ilości danych zapisanych w systemie, niemożliwe jest określenie poziomu realizacji
wskaźnika.
IP2 wielokrotnie kontaktowała się drogą telefoniczną i elektroniczną z firmą S&T, stanowiącą helpdesk dla PEFS
oraz z Panem Tomaszem Brańskim, Naczelnikiem Wydziału Systemów Informatycznych w MRR, celem
wyeliminowania problemu. Mimo podjętych starań, do końca okresu sprawozdawczego kwestia eksportu danych
nie została rozwiązana. Przewidywany termin rozwiązania problemu to sierpień – wrzesień 2013 r. Do tego czasu
niemożliwe jest określenie poziomu realizacji wskaźnika.
4) Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu.
Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 7603 przedsiębiorstw, w okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o
3440 przedsiębiorstwa. W związku z brakiem możliwości pobrania danych z bazy PEFS, niemożliwe było
dokonanie urealnienia wskaźnika. Dokładny opis problemu zamieszczony został we wskażniku powyżej.
5) Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i
zarządzania zmianą
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął wartość 432 przedsiębiorstw realizując w 800% wartość
docelową na cały okres programowania. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana.
6) Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania

restrukturyzacji

w

Wskaźnik został zrealizowany w 26,4% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania
osiągając wartość 626 osób (445 K/181 M). W związku z brakiem możliwości pobrania danych z bazy PEFS,
niemożliwe było dokonanie urealnienia wskaźnika. Dokładny opis problemu zamieszczony został w opisie
wskażnika nr 3.
W początkowym okresie programowania wsparcie oferowane w ramach wskaźnika nie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Obecnie zainteresowanie jest bardzo duże, co skutkować będzie znaczącym wzrostem
poziomu jego realizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy już zakontraktowanych projektów, wartość
docelową wskaźnika oszacować można na 951. Pozwala to na osiągnięcie 40,1% wartości docelowej określonej
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MPiPS. 2012. „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku”.
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por. Gapski, T. (red.). 2012. Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów Europa 2020.
Warszawa:MRR. Str. 128.
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na koniec okresu programowania. Wzrost osiągniętej wartości docelowej wskaźnika jest skutkiem podjętych
działań mających na celu wzrost wartości osiągniętej wskaźnika. IP2 zgodnie z zapisami PD 2012, ogłosiła 2
konkursy z Poddziałania 8.1.2, w których grupę docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem. Ponadto, w
przypadku objęcia min 50 osób zagrożonych zwolnieniem, projekt miał szansę uzyskać premię punktową o
wartości 20 pkt. za spełnienie kryterium strategicznego. Kolejnym krokiem zmierzającym do wzrostu realizacji
wskaźnika było ograniczenie składanych projektów do I typu w ogłoszonym konkursie w ramach Poddziałania
8.1.2. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie projekty przyjęte do realizacji w ramach w/w naborów znajdują się w
początkowej fazie realizacji oraz że z uwagi moment pomiaru, który zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL
2007-2013 mierzy pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie, skutki tego będą widoczne w kolejnych
okresach sprawozdawczych.
7) Liczba osób zwolnionych w przesiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy
zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Wskaźnik został zrealizowany w 14,57% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania
osiągając wartość 263 osób (205 K/58 M).
Wg danych zawartych w wartości docelowej w KSI oraz na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej w ramach
naboru 1/POKL/8.1.2/2013, liczba ta powinna osiągnąć poziom 1689, co stanowi 93,57% realizacji. W związku z
brakiem możliwości pobrania danych z bazy PEFS, niemożliwe było dokonanie urealnienia wskaźnika. Dokładny
opis problemu zamieszczony został w opisie wskażnika nr 3.
Powodem wprowadzenia nowego wskaźnika był fakt, że wskaźnik dot. liczby pracowników nie obejmował osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Nowy wskaźnik pozwoli monitorować faktyczny zakres
i skalę działań realizowanych w ramach projektów outplacementowych w Priorytecie VIII. Z uwagi na krótki okres
jaki upłynął od momentu wprowadzenia wskaźnika, do końca okresu sprawozdawczego Beneficjenci nie wykazali
jego realizacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę zarejestrowaną wartość docelową wskaźnika w realizowanych
już projektach, założyć można 60% osiągnięcie wartości określonej na koniec okresu programowania. Wynik ten
jest pozytywnym efektem działań podjętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. W wyniku podjętych
dodatkowych działań mających na celu zwiększenie poziomu realizacji wskaźnika, w Planie Działania na 2013 r.
w ramach naboru 1/POKL/8.1.2/2013 zamieszczono kryterium strategiczne, znacznie premiujące projekty w
ramach których wsparciem objętych jest minimum 70 osób zwolnionych. Z uwagi na moment pomiaru wskaźnika
skutki tego działania będziemy mogli zaobserwować w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Wg PD 2013 na koniec 2013 roku założono realizację wskaźnika na poziomie 1696 osób. Do końca okresu
sprawozdawczego osiągnięto 16% planu. Na podstawie wartości docelowej wskaźnika projektów, których
realizacja zakończyła się w 2012 roku, można oszacować realizację planu na poziomie 57%.
8) Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym
Do końca okresu sprawozdawczego zawarto 18 partnerstw na szczeblu lokalnym lub regionalnym, w tym
w okresie sprawozdawczym zawarto 7 partnerstw. Wskaźnik monitorowany jest wyłącznie w odniesieniu do
projektów, dla których wniosek o dofinansowanie został złożony do dnia 31 grudnia 2011 r. Na podstawie
wartości docelowej realizowanych projektów (bez sztucznie nadawanej wartości 1) szacuje się wzrost realizacji
do wartości 26.
9) Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy, jednorazowy dodatek
motywacyjny, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zgodnie z wytycznymi MRR z dniem 1 stycznia 2011 nastąpiła rezygnacja z formy wsparcia w postaci dodatku
relokacyjnego/mobilnościowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik
liczba osób które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osiągnął poziom 490 osób (220
K/270 M). W okresie sprawozdawczym przyrost wskaźnika wyniósł 52 osoby (25 K/27 M). Na podstawie wartości
docelowej już realizowanych projektów wartość wskaźnika wzrośnie o kolejne 113 osób.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że firmy powstałe w ramach Działania 8.1 rzadko korzystały z innego
wsparcia. Wsparcie jakie otrzymały najczęściej miało postać dofinansowania zatrudnienia pracowników bądź
udziału właściciela firmy w szkoleniach lub konferencjach. Objęci wsparciem wysoko oceniają ideę wsparcia
aktywizacji zawodowej poprzez wspieranie samozatrudnienia i przedsiębiorczości, w tym wysokość dotacji oraz,
co bardzo ważne, wsparcie pomostowe. Wysoko oceniano przydatność i jakość szkoleń, w szczególności
3

„Efektywność działań aktywizujących rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w rakach FP i POKL
na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej", zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w
Warszawie, Warszawa 2012
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konsultacje indywidualne w trakcie i po zakończeniu projektu. Negatywnie w procesie wsparcia uczestnicy
oceniali przede wszystkim zbyt długi czas trwania procesu udzielania wsparcia oraz nieplanowane wydłużanie się
projektu w ramach Poddziałania 8.1.2. (od 8 miesięcy do prawie 2 lat). Negatywnie oceniały to szczególnie osoby
bezrobotne, które brały udział w programie razem z osobami pracującymi. Negatywne oceny dotyczyły również
biurokracji, zapewnienia czasowego wkładu własnego przez osoby bezrobotne oraz zbyt krótkiego wsparcia
pomostowego.
Wg PD 2013 na koniec 2013 r. założono realizację podwskaźnika dotyczącego liczby osób, które otrzymały
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na poziomie 533 osób. Na koniec okresu sprawozdawczego
realizacja planu wyniosła 92%.
10) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 490. Realizacja wskaźnika po raz
pierwszy została wykazana w załączniku do wniosku zatwierdzonym w II półroczu 2011 r. i jego wartość będzie
nadal rosnąć w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na podstawie przeprowadzonej analizy szacuje się że
realizacja wskaźnika osiągnie wartość 603.
4

Wg przeprowadzonych badań , odnotowane wśród odbiorców dotacji wskaźniki przeżycia były znacznie wyższe
niż analogiczne wskaźniki podawane przez GUS dla ogółu działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce.
Należy jednak zauważyć, że po zakończeniu tzw okresu trwałości, odstek odbiorców dotacji, którzy zamykają
utworzone przedsiębiorstwa rośnie do 13% po upływie 15 miesięcy od rejestracji. Na zjawisko to, pośredni wpływ
ma okres, na jaki przyznane jest wsparcie pomostowe. Po jego upływie, dla części odbiorców pomocy, dalsze
prowadzenie działalności staje się nierentowne.
Wg PD 2013 na koniec 2013 r. założono realizację wskaźnika na poziomie 533 miejsc pracy. Do końca okresu
sprawozdawczego plan zrealizowano w 92%.
Działanie 8.2
1) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął wartość 209 (88 K/121 M) osób realizując tym samym
197,17% wartości docelowej określonej na koniec okresu programowania. W ramach wskaźnika głównego 62
osoby (18 K/44 M) to pracownicy przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, co stanowi 121,57% wartości
docelowej oraz 147 osób (70 K/77 M) reprezentujących pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
stanowiących 267,27% wartości docelowej wskaźnika.
Wg wartości docelowych dotyczących rzeczowego wskaźnika w projektach zawartych w KSI wartość realizacji
powinna osiągnąć 647 osób przekraczając tym samym sześciokrotnie określoną wartości docelową na koniec
okresu programowania (wartość realizacji wg prognoz wyniesie 610% realizacji).
W raporcie „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego
PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier
w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” autorzy zauważają, że tymczasowe zatrudnienie
w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu oraz inne działania sprzyjające adaptacyjności MSP do warunków
GOW poprzez nawiązanie relacji ze światem nauki były przez projektodawców wybierane stosunkowo rzadko, co
może mieć wpływ na skuteczność w obszarze priorytetu VIII. Trudność realizacji takich projektów wydaje się być
5
oczywista wobec nikłej współpracy sektora MSP i sektora naukowego . Jednak nieliczne zakończone projekty
były wysoko oceniane zarówno przez sektor biznesu, jak i nauki. Wyniki ewaluacji jednego z projektów6
zakładających realizację staży pracowników naukowych u przedsiębiorców i przedsiębiorców w jednostkach
naukowych wskazują na jednoznacznie pozytywny wpływ realizacji projektu zarówno na kariery zawodowe
uczestników, jak i szersze oddziaływanie makroekonomiczne.
W woj. mazowieckim osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie stanowi problemu, ponieważ było
„Efektywność działań aktywizujących rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w rakach FP i POKL
na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej", zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w
Warszawie, Warszawa 2012
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Por. Żołnierski, A. 2005. Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: PARP
6
Agrotec Polska. 2011. Raport końcowy z ewaluacji projektu Tekla PLUS realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1
"Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa.
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stymulowane poprzez kryteria strategiczne premiujące projekty wpisujące się w I typ projektów dla Poddziałania
8.2.1 określone w SZoP PO KL tj. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych i pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowodydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach. W ramach naboru 1/POKL/8.2.1/2011 ograniczono możliwość
składania projektów jedynie do wpisujących się w I i II typ projektu, dodatkowo premiując projekty realizujące
wskaźnik. W ramach naboru 1/POKL/8.2.1/2012 dodano III typ projektu, jednak premiowane były ponownie
projekty realizujące wskaźnik.
Wg PD 2013 na koniec 2013 r. założono realizację wskaźnika na poziomie 484 osób. Do końca okresu
sprawozdawczego realizacja planu wyniosła 43,2%, w tym realizacja podwskaźnika dotyczącego liczby
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych osiągnął 28,4% wartości zakładanej w PD, natomiast
liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach zrealizowany został w 55,3% w stosunku do zakładanej
wartości określonej w PD.
2) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej
typu spin off lub spin out
Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4519 wielokrotnie przekraczając wartość docelową wskazaną przed
rezygnacją z monitorowania wskaźnika. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika była niedoszacowana. Projekty
ukierunkowane na wsparcie z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub out
cieszą się największym zainteresowaniem wśród Beneficjentów w ramach 8.2, czego odzwierciedleniem jest
znaczne przekroczenie wskaźnika docelowego.
3) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe
Stan realizacji wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 54,1% osiągając wartość 369
doktorantów. Do osiągniętej wartości realizacji wskaźnika w znacznym stopniu przyczynił się projekt systemowy
realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, który wsparciem objął 257 doktorantów. Wg wartości docelowej dotyczącej rzeczowego
wskaźnika w projektach zawartych w KSI realizacja powinna osiągnąć wartość 439 doktorantów. Oznaczać to
będzie realizację na poziomie 64,4%. W PD 2013 przewidziano do realizacji dodatkowy projekt w trybie
systemowym, którego rezultatem ma być przyznanie stypendiów nie mniej niż 302 doktorantom. Tym samym
osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie jest zagrożone.
Wg PD 2013 na koniec 2013 r. założono realizację wskaźnika na poziomie 404 osób. Plan zrealizowano w
91,3%.

2.

Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

Diałanie 8.1
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 8.1 zawarto 646 umowy o wartości KWP wynoszącej
643,2 mln PLN, w tym w pierwszym półroczu 2013 zawarto umowy/podjęto uchwały dotyczące realizacji 23
projektów o wartości KWP wynoszącej 41,7 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 88,18% wartości alokacji
wynoszącej 729,5 mln PLN.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 475
mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 65,12%. W okresie sprawozdawczym
zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 63,3 mln PLN. Dotychczas zatwierdzone wydatki stanowią 73,84%
wartości zawartych umów.
O ile zwiększeniu ulegnie limit przyznawanych na rzecz IP2 środków krajowych i europejskich, zdaniem IP2, nie
będzie zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 8.1. Na bieżąco uwalniane są niewypłacone dotychczas
środki finansowe w celu kontraktacji nowych projektów.
Jak wynika z wykresu poniżej, relacja środków zakontrakowanych do rozliczonych ulega znaczącemu
zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012. Potwierdza to stosunkowo prawidłowy przebieg
wdrażania Działania 8.1. Wg stanu na 30.06.2012 wynosiła ona 229,7 mln PLN, na koniec obecnego okresu
sprawozdawczego 199,5 mln PLN.
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Wg algorytmu w ramach Działania 8.1 do zakontraktowania pozostało 98,3 mln PLN, jednakże po uwzględnieniu
kwot przewidzianych do zaangażowania w PD 2013 oraz projektów czekających na zakontraktowanie środków,
wartość ta zmniejszy się do 27,9 mln PLN.
Poddziałanie 8.1.1

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.1 realizowanych jest 513 umów
o dofinansowanie o wartości KWP 468,7 mln PLN, co stanowi 91,44 % kwoty alokacji wynoszącej 512,5 mln PLN.
W okresie sprawozdawczym podpisane zostały 13 umów o wartości KWP 18,4 mln PLN, co zwiększyło wartość
zakontraktowanej alokacji o kolejne 3,6%.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą
353,4 mln PLN, co stanowi 68,95% wartości alokacji i 75,4% dotychczas zakontraktowanych środków.
Zgodnie z Planem Działania na rok 2013, kontynuowana jest realizacja projektów w trybie systemowym Agencji
Rozwoju Mazowsza S.A. „ITeraz Mazowsze II” oraz „Akademia Unijna III” o łącznej wartości przekraczającej 10
mln PLN. Nie przewidziano nowych naborów w ramach Poddziałania 8.1.1 w 2013 roku.
IP2 nie przewiduje problemów z wykorzystaniem wartości alokacji dostępnej w ramach Poddziałania 8.1.1. Z
wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynika, że kwota
pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.1.1 to 50,9 mln PLN. Po uwzględnieniu projektów
czekających na zakonraktowanie środków, wartość ta spada do 16,9 mln. PLN. Pozostające do wykorzystania
środki wynikające z algorytmu zostaną wykorzystane na kontraktację projektów znajdujących się na listach
rankingowych, które nie otrzymały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu.
Poddziałanie 8.1.2

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowanych jest 116 umów
o dofinansowanie o wartości KWP 153,4 mln PLN, co stanowi 78,53% kwoty alokacji wynoszącej 195,4 mln PLN.
W okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów o łącznej wartości KWP wynoszącej 23,2 mln PLN, co
zwiększyło wykorzystanie alokacji o kolejne 11,88%.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą
109,3 mln PLN, co stanowi 55,95% wartości alokacji i 71,24% dotychczas zakontraktowanych środków. W okresie
sprawozdawczym rozliczono 14 mln PLN, co dodatkowo zwiększyło poziom wykorzystania alokacji o 7,18%.
Zgodnie z Planem Działania na 2013 rok, w I kwartale IP2 zorganizowała konkurs zamknięty o alokacji 14,3 mln
PLN. Zapis w dokumentacji konkursowej ograniczył możliwość składania projektów do wpisujących się wyłącznie
w I typ realizowanych operacji określonych w SzOP PO KL, tj. „Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych
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do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie
tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in. szkolenia i poradnictwo zawodowe
(obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, staże i praktyki
zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika
projektu u nowego pracodawcy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą
poprzez
zastosowanie
co
najmniej
jednego
z
następujących
instrumentów:
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)”. Nabór cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Złożone zostały 134 wnioski o wnioskowanym dofinansowaniu
przekraczającym prawie 19-krotnie dostępną alokację. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się
ocena projektów.
Zgodnie z założeniami w Planie Działania kontynuowana jest również realizacja projektów w trybie systemowym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy: „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” oraz „Mazowiecki
barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”
Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynika, że kwota
pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.1.2 to 46,8 mln PLN. Biorąc pod uwagę wartość
projejktów czekających na kontraktację środków, wartość ta zmniejsza się do 10,6 mln PLN. Pozostające do
wykorzystania środki wynikające z algorytmu zostaną wykorzystane na kontraktację projektów znajdujących się
na listach rankingowych, które nie otrzymały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach
konkursów.
Poddziałanie 8.1.3

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.3 realizowanych jest 16 umów o dofinansowanie
o wartości 7,2 mln PLN (KWP = ogółem), co stanowi 99,09% kwoty alokacji wynoszącej 7,2 mln PLN.
W roku 2012 nie zostały przeprowadzone nabory konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.3 – nie były
przewidziane w PD 2012 dla Priorytetu VIII PO KL, czego wynikiem jest brak kontraktacji środków w okresie
sprawozdawczym.
W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność do końca okresu sprawozdawczego przekazano do certyfikacji
5,7 mln PLN co stanowi 79,32% alokacji i 80,05% zakontraktowanych środków.
Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynika, że w ramach
Poddziałania 8.1.3 do wykorzystania pozostało 188 tys. PLN. Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. alokacja na
Poddziałanie została wykorzystana w 100%, a pozostająca wartość wynika z wahań notowań kursowych walut.
Poddziałanie 8.1.4

W ramach Podziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” realizowany jest projekt systemowy
pt. „Trendy rozwojowe Mazowsza” przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 353/214/09 z dnia
17 lutego 2009 r. o wartości 13,9 mln PLN (KWP=ogółem). Do końca okresu sprawozdawczego IP2 zatwierdziła
15 wniosków o płatność o wartości 6,5 mln PLN, co stanowi 46,99% zakontraktowanych środków. Stosunkowo
niskie rozliczenie kwoty ogółem spowodowane jest w głównej mierze problemami natury formalno-prawnej
w początkowej fazie realizacji projektu. Dodatkowym negatywnym czynnikiem wpływającym na relację wartości
zakontraktowanej projektu do wartości rozliczonej, miały trwające od grudnia 2012 r. czynności kontrolne na
projekcie. Do końca okresu sprawozdawczego czynności te nie zakończyły się.
Zgodnie z informacją zawartą w SzOP PO KL dla Poddziałania 8.1.4 od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą
podpisywane nowe umowy o dofinansowanie.
Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:
W ramach Działania 8.1 objętych wsparciem zostało 121 603 osób z przewagą kobiet (K: 59% / M: 41%). Zgodnie
z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 8.1 wsparcie kierowane jest głównie do osób
zatrudnionych – 98,5%, tylko 1,5% to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W ramach poddziałania 8.1.2
wsparcie kierowane było m.in. do osób odchodzących z rolnictwa. Wśród osób rozpoczynających udział w
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projektach w ramach Poddziałania 8.1.2 7210 osób zadeklarowało się na starcie projektu jako rolnicy i
jednocześnie 8005 osób zamieszkiwało tereny wiejskie. Ogółem dla Działania 8.1 grupa osób zamieszkujących
tereny wiejskie stanowi 21,70% ogółu. Największą grupę osób stanowią osoby zatrudnione w MŚP oraz w
administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Ta grupa to 64,75% wszystkich osób biorących udział w
projektach. Niewielkiemu zwiększeniu uległ udział osób niepełnosprawnych i stanowi 0,49%.
Działanie 8.2
Łącznie w ramach Działania 8.2 od początku programu realizowanych jest 58 projektów o wartości 107,7 mln PLN
(KWP=ogółem). Wartość zawartych umów stanowi 79,1% wartości alokacji wynoszącej 136,2 mln PLN.
W bieżącym okresie sprawozdawczych zawarto 5 umów. Wartość ogółem realizowanych projektów wzrosła
o 9,2 mln PLN w stosunku do poprzedniego okresu. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we
wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 51,5 mln PLN. We wnioskach o płatność rozliczono dotychczas 37,79%
zakontraktowanych w umowach środków.
W ramach Działania 8.2 można zauważyć dosyć niski stopień rozliczenia środków w relacji do wartości dostępnej
alokacji, który wynosi 37,79%. Powodem tego jest systemowy charakter projektów 8.2.2, które do końca okresu
sprawozdawczego nie wygenerowały wysokich wydatków. W ramach Poddziałania 8.2.2 stopień rozliczenia
alokacji to jedyne 20%. Należy jednak zauważyć, że w okresie sprawozdawczym nastąpiło znaczące
przyspieszenie w zakresie rozliczania projektów w ramach Działania 8.2. Tylko w okresie sprawozdawczym
rozliczono prawie 31% wszystkich dotychczas rozliczonych środków.
Z poniższego wykresu wynika, że w okresie sprawozdawczym nastąpił przyrost wartości kontraktacji z
jednocześnie wyraźnie zaznaczonym trendem wzrostowym dotyczącym rozliczonych środków. Biorąc powyższe
pod uwagę, w kolejnych okresach sprawozdawczych należy spodziewać się dalszego przyspieszenia certyfikacji
środków w ramach Działania.

Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynika, że kwota
pozostająca do zakontraktowania w ramach Działania 8.2 to 30 mln PLN. Po odliczeniu wartości projektów
czekających na podpisanie umów oraz kwoty przewidzianej w Planie Działania na 2013 rok, wartość alokacji
pozostającej do wykorzystania wyniesie 5,2 mln PLN. Pozostające do wykorzystania środki wynikające z
algorytmu zostaną wykorzystane na kontraktację projektów znajdujących się na listach rankingowych, które nie
otrzymały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji.
Poddziałanie 8.2.1
Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.2.1 realizowane są 53 umowy o dofinansowanie o
wartości 73,2 mln PLN (KWP=ogółem), co stanowi 95,66% kwoty alokacji wynoszącej 76,5 mln PLN.
W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o wartości 9,3 mln PLN (KWP=ogółem) w wyniku roztrzygnięcia
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konkursu z 2012 roku.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą
39,5 mln PLN, co stanowi 51,66% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu
sprawozdawczego zatwierdzono 10,07 mln PLN, co stanowi 27% wszystkich zatwierdzonych dotychczas
wydatków kwalifikowalnych.
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono listę rankingową dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2012. Do
dofinansowania zarekomendowanych zostało 8 projektów. Ponownej ocenie poddano również wnioski
skierowane po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego, jednakże z uwagi na nieuzyskanie minimum
punktowego nie zostały skierowane do dofinansowania.
Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 30 czerwca 2013 r. wynika, że kwota
pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.2.1 to 4,1 mln PLN. Biorąc pod uwagę wartość
projektów czekających na kontraktację środków, wartość ta zmniejsza się do 3,5 mln PLN.
Poddziałanie 8.2.2
W dniu 22 grudnia 2009 r. na 310 posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zostały podjęte
następujące uchwały dotyczące realizacji projektów systemowych:
- uchwała Nr 3310/310/09 w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14003/09 ,,Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych
w zakresie innowacji” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII
,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 ,,Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.2 ,,Regionalne Strategie
Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Okres realizacji: 28.12.2009 – 31.07.2011
Wartość projektu: 998 904,90 PLN, Wartość dofinansowania: 923 987,03 PLN.
- uchwała Nr 3311/310/09 w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14002/09 ,,Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry
gospodarki”, Działania 8.2 ,,Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.2 ,,Regionalne Strategie Innowacji” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Okres realizacji: 28.12.2009 – 31.10.2012.
Wartość projektu: 599 206,44 PLN, Wartość dofinansowania: 554 265,96 PLN.
W wyniku poprzetargowych oszczędności zmniejszeniu uległa wartość projektu.
W roku 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektów systemowych o łącznej wartości ogółem 19,6 mln PLN:
- uchwała Nr 2442/104/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego
nr POKL.08.02.02-14-002/11 ,,Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla
doktorantów” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach Priorytetu VIII „Regionalne
kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Podziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.12.2013
Wartość projektu: 11 615 300,00 PLN, Wartość dofinansowania: 10 744 152,50 PLN.
- uchwała Nr 2864/119/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu
systemowego nr POKL.08.02.02-14-001/11 pt.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo– Informacyjnych
w zakresie innowacji (MSODI)”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Podziałania 8.2.2
„Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Okres realizacji: 01.05.2011 – 31.08.2013
Wartość projektu: 8 mln PLN, Wartość dofinansowania: 7,4 mln PLN.
Ponadto na podstawie umowy o dofinasowanie projektu beneficjenta systemowego (Instytucji Pośredniczącej)
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w ramach PO KL zawartej w dniu 16.04.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju Regionalnego
(Instytucją Zarządzającą) a Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa
Mazowieckiego realizowany jest projekt nr POKL.08.02.02-14-001/09 pt. „Budowa systemy monitoringu i podstaw
ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.10.2015 r. (faktyczne działania rozpoczęły się w roku 2010).
Dofinansowanie: 12 298 876,55 PLN
Wkład własny: 997 206,21 PLN (7,5%)
Wartość ogółem: 13 296 082,76 PLN
W ramach 5 realizowanych projektów systemowych zatwierdzono dotychczas we wnioskach o płatność kwotę
ogółem 11,9 mln PLN, co stanowi 34,57% zakontraktowanych środków.
Projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.2 są ze sobą komplementarne w zakresie wdrażania
i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Wartości projektów oraz okresy realizacji podano powyżej.
Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:
W ramach Działania 8.2 objętych wsparciem zostało 5629 osób (K:59% / M:41%). Zatrudnieni stanowią 34,23%
grupy wszystkich osób które rozpoczęły udział w projekcie z czego kobiety stanowią 51,7%, mężczyźni 48,3%.
Osoby niepełnosprawne to 3,68%, a zamieszkałe na terenach wiejskich 13,61%.
Zdaniem IP2 realizacja PO KL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i
jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Jedną z grup docelowych w Poddziałaniu 8.1.2
są osoby odchodzące z rolnictwa. Przykładowym projektem którego realizacja przyczynia się do zwiększenia
szans zatrudnienia poza rolnictwem jest projekt zrealizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. pt.
„Turystyka – szansa dla rolnika”, w wyniku którego ponad 1 tys. rolników nabyło nowe kwalifikacje i umiejętności
zawodowe w zawodach kelner, kucharz, barman, organizator i przewodnik agroturystyki. Przyczynił się również
do zwiększenia umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy poprzez uzyskanie wsparcia
doradczego, psychologicznego i motywacyjnego.
Przynajmniej część uczestników podobnych projektów po jego zakończeniu znajdzie zatrudnienie w sektorze
pozarolniczym.
KOMPLEMENTARNOŚĆ

POKL.08.01.01-14-603/12 pt. „Recepta na kompetencje”:
W projekcie zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorstw działającym na rynku usług medycznych. W ramach
Grupy docelowej występują firmy, które zakupiły sprzęt med. z dotacji RPO i/lub POIG - min 10 uczestników
(zgodnie z treścią wniosku). Komplementarność polega na skierowaniu wsparcia m.in. do uczestników, którzy w
ramach innych programów uzyskali wsparcie związane z prowadzoną przez nich działalnością. Osoby, które
zakupiły sprzęt w ramach innych programów operacyjnych, w ramach PO KL nabędą kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykorzystania wszystkich funkcji zakupionego sprzętu.
Nie zidentyfikowano więcej nowych projektów, w których zachodziłaby komplementarność.

Projekty systemowe
IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.
3.

Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

7

Nie dotyczy
4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

8

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz
kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy
4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na
podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym
7

8

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego
Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.
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Kontrole projektów

Działanie/Poddziałanie

Wizyty monitoringowe
doraźne

planowane
Nie dotyczy

4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie
sprawozdawczym
Działanie/Poddziałanie

Na miejscu (na podstawie
KSI SIMIK 07-13)

Weryfikacja
korespondencyjna (na
podstawie danych
własnych)

Nie dotyczy
4.4 Informacja o
sprawozdawczym

działaniach

kontrolnych

podjętych

przez

inne

instytucje

w

danym

okresie

Nie dotyczy
5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do
podjęcia środkach zaradczych
Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze

Zidentyfikowany problem
Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do
zbierania bieżących danych i monitorowania
terminów oceny

Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje.

2/POKL/8.1.2/2012

Z tego względu w trakcie prac Komisji w ramach I Posiedzenia KOP
nastąpiła konieczność ujednolicenia oceny punktu 3.5 karty oceny
merytorycznej. Oceniający wnioski z wybranym nieaktualnym efektem
realizacji PO KL, zostali poproszeni o ponowną ocenę tego punktu
wniosku o dofinansowanie, ich ocena tego punktu była zazwyczaj
negatywna,
co było zgodne ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, uzyskane w
trakcie konsultacji telefonicznej.

W toku oceny projektów w ramach Posiedzenia
KOP dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2
”Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i
modernizacyjnych w regionie – dla konkursu
zamkniętego
nr
2/POKL/8.1.2/2012,
został
zauważony następujący problem dotyczący punktu
3.5 wniosku o dofinansowanie – Oddziaływanie
projektu: w generatorze wniosków, zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca
może dokonać wyboru oczekiwanego efektu realizacji PO
KL. Efekt ten powinien być zgodny z obowiązującym
SZOP dla PO KL. Widnieje tam w polu wyboru
nieaktualny efekt z SzOP PO KL obowiązującym
poprzednio (wersja z 1 czerwca 2010 roku) :
- Rozwinięcia strategii i instrumentów szybkiego
reagowania w przypadku wystąpienia
zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu
i przedsiębiorstw dotkniętych
procesami restrukturyzacyjnymi.

w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
Nie dotyczy

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM
1. Czy
zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień
publicznych?

TAK

X

NIE
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2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK

X

NIE

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

X

NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

IV. ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników - korekta
ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy korekty
sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania – nie dotyczy korekty sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się
w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata– nie dotyczy korekty sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na
wykształcenie – nie dotyczy korekty sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania –
korekta
ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL
(w PLN) – nie dotyczy korekty sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania – nie dotyczy korekty sprawozdania
ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania - korekta

V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do
zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji
INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*
*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie
Data

Podpis
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