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II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA
1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem
Działanie 6.2
Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został
zrealizowany na poziomie 4065 osób, w tym 2170 K i 1895 M. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość
ta wzrosła o 427 osób (w tym 210 K i 217 M), tj. o 11,7%.
Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział
w projektach w ramach Działania 6.2:
 Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 626 (w tym 269 K i 357 M), wartość wzrosła o 10,4%
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 236 (w tym 110 K i 126 M),
wartość wzrosła o 6,78% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1726 (w tym 879 K
i 847 M), wartość wzrosła o 12,3% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 156 (w tym 76 K i 80 M), wartość wzrosła o 39,3% w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 388 (w tym 208 K i 180 M), wartość wzrosła o 12,1%
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1328 (w tym 686 K i 642 M), wartość wzrosła o 10%
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 417 (w tym 223 K i 194 M); wartość wzrosła o 9,7% w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób objętych IPD wyniosła 1231 (w tym 666 K i 565 M); wartość wzrosła o 11,9% w stosunku
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do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje” został zrealizowany na poziomie 3807 osób,
w tym 2010 K i 1797 M. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła
o 333 osób (w tym 171 K i 162 M), tj. o 9,6%.
Realizacja poszczególnych podwskaźników w tym zakresie przedstawia się następująco:
 Liczba osób w wieku 15-24 wyniosła 585 (w tym 257 K i 328 M); wartość wzrosła o 13,5% w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1910 (w tym 983 K
i 927 M), wartość wzrosła o 14,9% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 192 (w tym 90 K i 102 M), wartość wzrosła o 71,4% w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 393 (w tym 216 K i 177 M), wartość wzrosła o 12,6%
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1519 (w tym 780 K i 739 M), wartość wzrosła o 12,3%
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
 Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 448 (w tym 229 K i 219 M); wartość wzrosła o 24,1% w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wskaźnik „Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych” został zrealizowany na poziomie 100 osób
(w tym 47 K i 53 M), co oznacza realizację wskaźnika na poziomie 36%. W okresie sprawozdawczym z instrumentów
zwrotnych skorzystały 64 osoby, w tym 34 kobiety.
Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:
 Liczba osób w wieku 15-24 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie 15 osób (6 K i 9 M);
 Liczba osób w wieku 50-64 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie4 osób (1 K, 3 M)).
Wskaźniki „Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii finansowej” został
zrealizowany na poziomie 174 osób (84 K i 90 M), co oznacza wzrost o 216% w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego, tj. o 119 osób, w tym 63 K.
„Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej” został zrealizowany na poziomie
86 osób (40 K i 46 M), co oznacza wzrost o 56%, tj. o 31 osób, w tym 19 K.
Na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie stanowiących załączniki do umów POKL.06.02.0014-007/12 i POKL.06.02.00-14-008/12 można uznać, że wartość docelowa wskaźnika zostanie zrealizowana.
W ramach wymienionych projektów planuje się, że z instrumentów zwrotnych skorzysta odpowiednio 340 i 141 osób,
co w sumie daje 481 osób, tj. 174% wartości docelowej.

Wskaźnik „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej” został zrealizowany na poziomie 3923 miejsc pracy. W odniesieniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 397 miejsc pracy, tj. o 11,2%.
Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:


w ramach środków przekazanych osobom w wieku 15-24 lata utworzono 601 miejsca pracy, tj. 14% więcej niż
w poprzednim okresie sprawozdawczym;



w ramach środków przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
utworzono 1937 miejsca pracy, tj. o 15% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;



w ramach środków przekazanych osobom niepełnosprawnym utworzono 189 miejsc pracy, tj. o 68,7% więcej
niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;



w ramach środków przekazanych osobom długotrwale bezrobotnym utworzono 402 miejsca pracy, tj. o 12,9%
więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;



w ramach środków przekazanych osobom z terenów wiejskich utworzono 1543 miejsc pracy, tj. o 13% więcej
niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;



w ramach środków przekazanych osobom w wieku 50-64 lata utworzono 452 miejsca pracy, tj. o 23,8% więcej
niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.
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Na podstawie badania ewaluacyjnego „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 20072013 w województwie mazowieckim”1 należy stwierdzić, że koszt jednostkowy wsparcia w ramach Działania 6.2 jest
najwyższy w całym Priorytecie VI PO KL. Związane jest to z faktem, iż w ramach Działania, Beneficjenci mogą udzielać
jednorazowych dotacji o wartości maksymalnie 40 tys. PLN, czyli dwa razy większej niż w przypadku Działania 6.1.
Na podstawie umów zawartych do końca 2012 r. można oszacować, że średni koszt udzielenia jednej dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 w woj. mazowieckim wyniesie ok. 71 tys. PLN.
Koszt ten wynika również ze wsparcia w postaci doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 lub do 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy.
W ramach badania ewaluacyjnego „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” stwierdzono, że dla zdecydowanej
większości wskaźników Priorytetu VI PO KL związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach
oraz z liczbą osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, koszty jednostkowe
były niższe bądź zbliżone do średniej dla wszystkich województw. Na uwagę zasługuję fakt, iż koszt kluczowego
wskaźnika związanego z liczbą udzielonych dotacji, tj. tym samym liczbą utworzonych miejsc pracy kształtował się
na poziomie 77% średniej ze wszystkich województw. 2
Autorzy raportu „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” uważają, że wsparcie oferowane w postaci dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym jest najskuteczniejszym narzędziem w obszarze
zatrudnienia i rynku pracy, jednakże bez przeprowadzenia badań ilościowych analiza trwałości jest utrudniona.3
Wyniki badania „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia
i przedsiębiorczości w rakach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej" zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wskazują na
następujące zagadnienia mające wpływ na realizację wskaźników w ramach Działania 6.2 (badaniem objęte było
również Poddziałanie 8.1.2 PO KL):


pozytywny wpływ kryteriów strategicznych na ukierunkowywanie wsparcia do powiatów o wysokiej stopie
bezrobocia wymienionych w treści kryterium, do kobiet oraz do osób z terenów wiejskich oraz mniejszy efekt
w tym kontekście w przypadku wsparcia kierowanego do osób powyżej 45. roku życia i osób długotrwale
bezrobotnych;



przeżywalność przedsiębiorstw założonych w wyniku uzyskania jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej jest o około 7 p.p. wyższa niż poziom przeżywalności dla całej populacji działalności
gospodarczej osób fizycznych w Polsce;



autorzy badania rekomendują, aby w dalszym ciągu podejmować działania polegające na łączeniu wsparcia
w obszarze życia zawodowego i życia prywatnego.4

Należy również zwrócić uwagę na zapisy raportu z „Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”5, z którego wynika, że w skali kraju ze środków na podjęcie działalności
gospodarczej skorzystało istotnie więcej mężczyzn, osób w środkowej grupie wiekowej i osób sprawnych, co może
powodować ryzyko wystąpienia efektu „jałowej straty”. Wnioski te jedynie częściowo pokrywają się z sytuacją w woj.
mazowieckim w ramach Działania 6.2, w którym kobiety stanowią ok. 53% osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast trudno jednoznacznie stwierdzić, że udział osób poniżej 25 r. ż.
i pow. 50 r. ż. jest zbyt niski. Łącznie takich osób zidentyfikowano 1033, co stanowi 27% grupy, która otrzymały dotacje.
Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dotacje wzrosła o 71,4% w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego i osiągnęła 5% poziom w stosunku całej populacji.
1

„Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”,
zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca:
Ecorys Polska sp. z o.o., 2012,, str. 20.
2
Tamże, str. 38-40.
3
„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”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012
4
„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, str. 8-9.
5
„Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, zamawiający: IZ PO
KL, wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., 31.12.2013 r., str. 9.
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Działanie 6.3
Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został
zrealizowany na poziomie 3550 osób, w tym 2164 K i 1386 M. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika
nie uległa zmianie.
Wartość nie uległa zmianie również w zakresie podwskaźników ramach Działania 6.3:


Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 1244 (w tym 736 K i 508 M); Liczba osób w wieku 15-24 lata
zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 982 (w tym 553 K i 429 M);
 Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 2708 (w tym 1634 K
i 1074 M);
 Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 9 (w tym 6 K i 3 M);
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 340 (w tym 228 K i 112 M);
 Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 2598 (w tym 1552 K i 1046 M);
 Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 355 (w tym 216 K i 139 M);
 Liczba osób objętych IPD wyniosła 154 (w tym 122 K i 32 M).
Wskaźnik „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych” został zrealizowany na poziomie 137
projektów, co stanowi 177,22%. W stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2013 r. wskaźnik zmalał o 1 z
uwagi na umowę o dofinansowanie, która została rozwiązana.
Działanie 6.3 zostało uznane jako jedno z najbardziej efektywnych kosztowo typów operacji służących
6
do osiągania wskaźników związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach. Brak jest jednakże
analiz, które dotyczą jakości oferowanego w ramach tego działania wsparcia w obszarze zatrudnienia i rynku
pracy.
Biorąc pod uwagę wartości wskaźników przekazane do Tabeli H Planów Działania na rok 2014-2015 w ramach
Priorytetu VI PO KL jako wkład IP2 wynikający z realizacji Działania 6.2 i 6.3 można stwierdzić, że:


wskaźnik Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu został
zrealizowany na poziomie 98% - wartość osiągnięta wynosi 7615, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi
7756;



wskaźnik Liczba osób, które były objęte IPD został zrealizowany na poziomie 90% - wartość osiągnięta wynosi
1385, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1545;



wskaźnik Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany
na poziomie 99% - wartość osiągnięta wynosi 3907, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 3965;
wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje został osiągnięty w 105% (zrealizowano 3807 na
zakładane 3628); wskaźnik Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 30%
(zrealizowano 100 na zakładane 337);



wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 99% - wartość osiągnięta wynosi 3923 wartość
zakładana na koniec 2014 r. wynosi 3698;



wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie został zrealizowany
na poziomie 96% - wartość osiągnięta wynosi 1870, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1958;



wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich w wieku 15-24, które zakończyły udział w projektach został
osiągnięty na poziomie 97% - wartość osiągnięta wynosi 1218, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi
1261;



wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został
zrealizowany na poziomie 99% - wartość osiągnięta wynosi 600, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi
606;



wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata) został osiągnięty na poziomie 99% - wartość
osiągnięta wynosi 601, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 607



wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły

udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 100% - wartość osiągnięta wynosi 4434, wartość
zakładana na koniec 2014 r. wynosi 4431;
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wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty
na poziomie 170%;



wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie został

„Ocena wartości docelowych...”, str. 20.
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osiągnięty na poziomie 93%;


wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty
na poziomie 98%;



wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały
środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 114% - wartość osiągnięta
wynosi 1910, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 1673;



wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej został osiągnięty na poziomie 175%;



wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej został osiągnięty na poziomie 107%;



wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej został osiągnięty na poziomie 109%;



wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) został
osiągnięty na poziomie 116% - wartość osiągnięta wynosi 1937, wartość zakładana na koniec 2014 r.
wynosi 1674;



wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie został osiągnięty
na poziomie 107% - wartość osiągnięta wynosi 772, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 723;



wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
został osiągnięty na poziomie 109% - wartość osiągnięta wynosi 452, wartość zakładana na koniec 2014
r. wynosi 415;



wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata) został osiągnięty na poziomie
109% - wartość osiągnięta wynosi 452, wartość zakładana na koniec 2014 r. wynosi 416.

Podsumowując, większość wskaźników została osiągnięta na poziomie zbliżonym lub większym w stosunku
do wartości prognozowanych do osiągnięcia na koniec 2014 r. Najniższe wykonianie możemy zauważyć
w przypadku wskaźnika Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 30%
(zrealizowano 100 na zakładane 337), jednakże należy mieć na uwadze, że wskaźnik będzie realizowany w II
półroczu 2014 r. i w chwili obecnej IP2 nie przewiduje problemów w jego realizacji. Największy wzrost możemy
zaobserwować w przypadku wskaźników dotyczących osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział
w projektach lub otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – odpowiednio 170% i 175%
wartości zakładanych na koniec 2014 r.

2.

Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:
Działanie 6.2:
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.2 zawarto 117 umów o wartości KWP wynoszącej
278,05 mln PLN, w tym w I półroczu 2014 r. roku zawarto 2 umowy o wartości KWP wynoszącej 2,9 mln PLN.
7
Wartość zawartych umów stanowi 101,7% wartości alokacji wynoszącej 273,34 mln PLN .
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 258,84
mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 94,68%. Wydatki zatwierdzone stanowią
93,1% wartości zawartych umów.
W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 o wartości 22,07 mln
PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w I półroczu 2014 r. stanowi 8,5% wartość wszystkich dotychczas
zatwierdzonych WNP.
Kwota alokacja dostępna na Działaniu 6.2 została zakontraktowana w ponad 100% i nie przewidywana jest
dalsza kontraktacja w ramach dzialania.
Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 6.2. Jak widać
na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji
a wartością zatwierdzonych wydatków kwalfikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się:
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30.06.2014 – 19,2 mln PLN,

Alokacja urealniona przeliczona kursem PLN/EUR = 4,1637.
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31.12.2013 – 38,36 mln PLN,



30.06.2013 – 63,78 mln PLN,



31.12.2012 – 76,38 mln PLN,



30.06.2012 – 89,21 mln PLN.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 464 wniosków o wartości ogółem 889 mln
PLN, z czego 249 wniosków (tj. 53,7%) o wartości dofinansowania 485,6 mln PLN oceniono jako merytorycznie
poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.
W ramach zorganizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy typ projektu zgodnie
z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
W wyniku tego, 114 ze 117 umów realizuje wsparcie w postaci udzielania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie
działalności, natomiast w dwóch projektach oferowane są instrumenty zwrotne.
Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:
1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 53%/ M: 47%).
2) 69% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 31% stanowią osoby
zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać,
że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno
być w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem
z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu
8
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej Raport z badania wskaźników PO
KL), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich
osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wynosił
łącznie 71,35%.
3) Osoby długotrwale bezrobotne stanową 11% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to
właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych
dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.
4) Osoby do 25. roku życia stanowią 16% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

8

„Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”,
zamawiający: Departament Zarządzania Europejskiim Funduszem Społecznym, MRR, wykonawca: PAG Uniconsult, str. 14.
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5)
6)

Osoby niepełnosprawne stanowią 5% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 272 na 5423.
Osoby z terenów wiejskich stanowią 34% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom
osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym
9
komponencie regionalnym, gdzie wynosi 40% .

Zdaniem IP2, realizacja Działania 6.2 przyczynia się do spadku osób zatrudnionych w rolnictwie. Wg stanu
na koniec okresu sprawozdawczego 33% uczestników, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Działania
oraz 40% osób, które otrzymały jednorazowe dotacji deklarowało, że zamieszkiwało obszary wiejskie. IP2 nie
dysponuje wiedzą na temat rodzajów założonych działalności gospodarczych i nie jest w stanie stwierdzić, jaka
część nowych firm funkcjonuje w sektorze usług.
Działanie 6.3
Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.3 zawarto 137 umów o wartości KWP
wynoszącej 6,62 mln PLN. W związku z decyzją o nie kontynuowaniu Działania od 01.01.2012 r. kontraktacja
została zakończona. W I półroczu 2014 r. jedna umowa została rozwiązana.
Wartość zawartych umów stanowi 102,6% wartości alokacji wynoszącej 6,45 mln PLN.
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 6,42 mln
PLN (kwota ogółem = KWP). W okresie sprawozdawczym nie zatwierdzano wniosków o płatność ponieważ
wszystkie projekty zostały zakończone. Różnica pomiędzy wartością umów a wartością rozliczonych środków
wynika jedynie z oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów.

IP2 nie realizowała konkursów w ramach Działania 6.3 począwszy od 2011 r. Na podstawie konkursu z roku 2010
r. można stwierdzić, że w ramach przeprowadzonych konkursów przeważały projekty stanowiące oddolne
inicjatywy o charaktrze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, zaś niewielką część stanowiły
działania polegające na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania
aktywizacji zawodowej.
Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,7 mln
PLN, z czego 194 wnioski (tj. 61%) o wartości 9,57 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały
status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.
9

Tamże.
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Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:
1) Kobiety stanowią około 61% osób biorących udział w projektach.
2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiły 55,8% wszystkich osób biorących udział
w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 10,7%. Osoby zatrudnione w rolnictwie
stanowiły 20,4% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika
zjawisko nadreprezentowania lub niedoprezentowania jednej z grup docelowych.
3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 74,6% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.
Projekty systemowe
IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.
KOMPLEMENTARNOŚĆ
Zarówno w ramach Działania 6.2, jak i Działania 6.3 nie zidentyfikowano projektów, które realizowałyby zasadę
komplementaności i w konsekwencji tego osiągały efekty synergii. Żaden z ogłoszonych dotychczas konkursów
nie premiował projektów premią punktową za spełnianie kryterium strategicznego dotyczącego tej zasady.
3.

Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006
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Nie dotyczy sprawozdania okresowego.
4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach
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4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz
kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy sprawozdania okresowego.
4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na
podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym
Kontrole projektów

Działanie/Poddziałanie

Wizyty monitoringowe
doraźne

planowane

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

4.4 Informacja o
sprawozdawczym

Na miejscu (na podstawie
KSI SIMIK 07-13)

działaniach

kontrolnych

Weryfikacja
korespondencyjna (na
podstawie danych
własnych)

podjętych

przez

inne

instytucje

w

danym

okresie

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

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego
Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.
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W dniu 28 stycznia 2014 r. do MJWPU
wpłynęła informacja, iż z uwagi na
zakwestionowanie WPF brak było możliwości
kontraktowania nowych umów (z okresem
realizacji przechodzącym na 2015 r.) Zakaz
obowiązywał do dnia 20.03.2014 r. (w tym dniu
wpłynęła
do
MJWPU
informacja
odblokowująca
poprzedni
zakaz).
We
wskazanym okresie, w przypadku części
umów brak było możliwość ich zawarcia, co
spowodowało opóźnienie w kontraktacji.
Powyższe
przełożyło
się
również na
planowane wydatkowanie.

Projekt systemowy WUP Kierunek- Własna firma V został
przyjęty do realizacji niezwłocznie po zatwierdzeniu WPF WM.

w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
Brak problemów.

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

TAK

X

NIE

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

nie dotyczy

IV. ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników
ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania
ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania
ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się
w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata
ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu
na wykształcenie
ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania –
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL
(w PLN) – nie dotyczy Działania 6.3
ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania
ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania – nie dotyczy
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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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