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Skuteczniejsze inwestowanie w ramach unijnych funduszy polityki spójno?ci i lepsze
zarz?dzanie nimi przez pa?stwa cz?onkowskie i regiony UE - to jedno z zda? Komisji
Europejskiej. By to osi?gn?? powo?ano specjaln? grup? zadaniow?, która ma pomaga? tym
krajom UE, które maj? trudno?ci w pozyskiwaniem i administrowaniem unijnymi ?rodkami.
W latach 2014–2020 pa?stwa cz?onkowskie, regiony i miasta UE b?d? mog?y
korzysta? z ponad 351 miliardów euro udost?pnionych w ramach polityki spójno?ci (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo?ecznyi Fundusz Spójno?ci). W
przypadku wielu z tych pa?stw polityka spójno?ci jest g?ównym ?ród?em finansowania
publicznego. Konieczne jest, aby ?rodki te by?y dobrze inwestowane i aby nimi nale?ycie
zarz?dzano, gdy? niesprawno?? administracji krajowej, regionalnej i lokalnej mog? zagrozi?
powodzeniu tych programów.

W odniesieniu do okresu 2007–2013 cz??? funduszy przydzielonych w ramach polityki
spójno?ci nie zosta?a jeszcze zainwestowana. Komisja chce pomóc pa?stwom cz?onkowskim,
aby nie straci?y one cennych inwestycji, oraz zagwarantowa?, ?e ?rodki s? wydawane
w?a?ciwie i na odpowiednie rodzaje projektów, z których korzysta? b?d? obywatele.
To w?a?nie dlatego centralnym punktem unijnej polityki spójno?ci na lata 2014–2020
jest wzmocnienie zdolno?ci administracyjnych w celu usprawnienia sposobów
inwestowania funduszy i zarz?dzania nimi. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina
Cre?u uzna?a ten obszar dzia?alno?ci za priorytetowy.
Poci?gn??o to za sob? szereg nowych dzia?a? zorganizowanych przez komisarz ds.
polityki regionalnej Corin? Cre?u i podleg?e jej s?u?by w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej, z udzia?em Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Spo?ecznych i
W??czenia Spo?ecznego.
Z czym wi??e si? takie podej?cie w praktyce?
Inicjatywa w sprawie lepszej realizacji polityki spójno?ci obejmuje poni?sze czterokierunkowe
podej?cie.
1. „Grupa zadaniowa ds. lepszego wdra?ania”, dzia?aj?ca za po?rednictwem indywidualnych
zespo?ów zadaniowych, wspiera krajowe i regionalne organy administracji w skutecznym
wykorzystywaniu pozosta?ych inwestycji z okresu programowania 2007–2013. Grupa
zadaniowa przeanalizowa?a najwa?niejsze czynniki, które spowodowa?y opó?nienia w
realizacji, i rozpocz??a opracowywanie szczegó?owych i kompleksowych planów dzia?ania dla
ka?dego zagro?onego programu. Komisja ?ci?le wspó?pracuje z zainteresowanymi pa?stwami
cz?onkowskimi, aby znale?? rozwi?zania w celu maksymalnego wykorzystania zobowi?za? w
kontek?cie wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013, o co zwróci?a si? Rada
Europejska w grudniu 2014 r.
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2. Budowanie zdolno?ci administracyjnych w pa?stwach cz?onkowskich i regionach w ramach
programów na lata 2014-2020 dzi?ki drugiemu etapowi dzia?ania grupy zadaniowej oraz za
pomoc? ró?nych ?rodków, takich jak dzielenie si? umiej?tno?ciami, wymiany ekspertów,
szkolenia i pomoc techniczna.
3. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cre?u zamierza zbada?, dlaczego regiony o niskim
poziomie rozwoju gospodarczego lub regiony, w których od kilku lat odnotowuje si? ujemny
wzrost PKB, pozostaj? w tyle. W przypadku polityki spójno?ci, której celem jest zmniejszenie
ró?nic w poziomach rozwoju pomi?dzy regionami Europy, taka tendencja jest szczególnie
niepokoj?ca.
4. Komisja tworzy obecnie grup? ekspertów, aby dokona?a ona niezale?nej oceny
korzystania z uproszcze? przez pa?stwa cz?onkowskie i zidentyfikowa?a dodatkowe
mo?liwo?ci uproszczenia zasad. Grupa ta przedstawi zalecenia dotycz?ce sposobów
sprawniejszego
wykorzystania
przez
beneficjentów
mo?liwych
uproszcze?
we
wdra?aniu ?rodków w okresie programowania 2014–2020. Drugorz?dnym celem
by?oby zaproponowanie dalszych uproszcze? dla okresu po roku 2020. Dzia?anie to
jest ?ci?le powi?zane z inicjatyw? wiceprzewodnicz?cej Kristaliny Georgijewej „Bud?et UE
zorientowany na rezultaty”.
W jaki sposób powsta?a grupa zadaniowa ds. lepszego wdra?ania?
Utworzenie specjalnej grupy zadaniowej maj?cej pomaga? pa?stwom cz?onkowskim i
regionom w wykorzystywaniu ?rodków na inwestycje w ramach polityki spójno?ci by?o
jedn? z pierwszych inicjatyw komisarz ds. polityki regionalnejCoriny Cre?u, kiedy obj??a ona to
stanowisko. Zadaniem grupy jest wspieranie kilku krajów maj?cych trudno?ci w realizacji
wcze?niej zaplanowanych inwestycji, aby zwi?kszy? ich zdolno?? absorpcji ?rodków i
wykorzysta? szanse inwestycyjne dzi?ki lepszym zdolno?ciom administracyjnym.
Na jakich pa?stwach koncentruje si? grupa zadaniowa?
Uwaga grupy zadaniowej skupia si? obecnie na grupie krajów, których wska?niki absorpcji s?
poni?ej ?redniej UE. Sytuacja ta mo?e doprowadzi? do umorzenia ?rodków i utraty funduszy,
które zosta?y przydzielone lub s? planowane.
Osiem zainteresowanych pa?stw to: Bu?garia, Chorwacja, Republika Czeska, W?gry, W?ochy,
Rumunia, S?owacja i S?owenia.
Czym w?a?ciwie zajmuje si? grupa zadaniowa?
Pierwsze zadanie grupy polega?o na zapoznaniu si? z sytuacj? i przeanalizowaniu jej za
pomoc? usystematyzowanej i jednolitej metody we wszystkich zainteresowanych pa?stwach
cz?onkowskich. Obejmowa?o ono na zidentyfikowanie w?skich garde? i g?ównych uchybie? w
realizacji, w odniesieniu do ka?dej osi priorytetowej odpowiednich programów. W niektórych
krajach odnotowuje si? trudno?ci i opó?nienia w realizacji du?ych projektów infrastrukturalnych,
zw?aszcza w dziedzinie ochrony ?rodowiska i transportu. W innych krajach niekorzystny wp?yw
wywieraj? ogólny brak sprawno?ci w zakresie zdolno?ci administracyjnych, a tak?e kwestie

2 / 7
Phoca PDF

Zarządzanie polityką spójności
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
czwartek, 11 czerwca 2015 07:58 -

strukturalne i zwi?zane z zarz?dzaniem.
Grupa zadaniowa odpowiada za opracowanie planów dzia?ania dla ka?dego
zainteresowanego pa?stwa cz?onkowskiego lub przegl?d ju? istniej?cych planów.
Proces ten gwarantuje wymian? do?wiadcze? i rozpowszechnianie dobrych praktyk
w?ród uczestników. W stosownych przypadkach Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw
Spo?ecznych i W??czenia Spo?ecznego wspó?pracuje z Dyrekcj? Generaln? ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej w celu zapewnienia, aby w ramach Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego równie? podejmowano odpowiednie dzia?ania.
Czy chodzi o publiczne napi?tnowanie?
Zdecydowanie nie – celem jest propagowanie modeli dobrych praktyk i oferowanie pomocy.
Budowanie zdolno?ci administracyjnych mo?na równie? usprawni?, zw?aszcza w celu poprawy
realizacji inwestycji w latach 2014–2020, dzi?ki wyci?ganiu wniosków z przesz?o?ci. Jest to
drugi z obowi?zków grupy zadaniowej w perspektywie ?rednioterminowej. Zach?ca si? pa?stwa
cz?onkowskie do wykorzystania ich bud?etu pomocy technicznej w ramach polityki spójno?ci w
skuteczniejszy i lepiej zaplanowany sposób w celu zwi?kszenia ich zdolno?ci administracyjnych
do wdra?ania funduszy.
Dlaczego zdolno?ci administracyjne maj? takie znaczenie?
Polityka spójno?ci dzia?a zgodnie z zasad? „zarz?dzania dzielonego” – dzielonego mi?dzy
Komisj? i organy na szczeblu lokalnym i krajowym, które zarz?dzaj? funduszami w pa?stwach
cz?onkowskich.
Nowa polityka spójno?ci na lata 2014–2020 k?adzie nacisk na budowanie zdolno?ci
administracyjnych w pa?stwach cz?onkowskich, aby mog?y one w pe?ni dostosowa? si? do
nowych warunków korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby
skutecznie realizowa?y swoje programy inwestycyjne i osi?ga?y optymalne wyniki.
Ogólnie rzecz bior?c, zdolno?ci administracyjne do inwestowania w ramach funduszy oraz
programów i projektów wspó?finansowanych przez UE oraz do zarz?dzania nimi uwa?a si? za
kluczowy czynnik przyczyniaj?cy si? do powodzenia polityki spójno?ci UE. Je?eli administracje
publiczne zarz?dzaj?ce funduszami (instytucje zarz?dzaj?ce, instytucje po?rednicz?ce,
instytucje certyfikuj?ce, instytucje audytowe) s? mniej wydajne, staj? w obliczu trudno?ci i
wyzwa?. W rezultacie inwestycje nie mog? przynie?? oczekiwanych korzy?ci obywatelom
mieszkaj?cym w regionach i miastach Europy. Nie jest to kwestia jedynie etyki i zasad –
utrzymywanie niewydajnej administracji wi??e si? z wy?szymi kosztami.
W jaki sposób wspierane s? zdolno?ci administracyjne, aby umo?liwi? lepsze
wykorzystanie funduszy?
Wspieranie zdolno?ci administracyjnych polega na zapewnieniu odpowiednich struktur,
zasobów ludzkich, systemów i narz?dzi. Innymi s?owy, nale?y upewni? si?, ?e obowi?zki i
zadania s? jasno rozdzielone, personel zosta? odpowiednio przeszkolony, a za zarz?dzanie
funduszami odpowiadaj? pracownicy o w?a?ciwych kwalifikacjach. Konieczne jest równie?
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zadbanie o odpowiednie narz?dzia – systemy informatyczne, podr?czniki, zasady – w celu
zarz?dzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Je?eli systemy i
narz?dzia s? dost?pne, organizacje s? w mniejszym stopniu podatne na ryzyko. Innym wa?nym
elementem jest zarz?dzanie. Oznacza to odpowiedzialno?? osób zarz?dzaj?cych za osi?gane
wyniki, ochron? przed korupcj? i konfliktem interesów oraz promowanie przejrzysto?ci.
Jakie konkretne dzia?ania podj?to?
Komisja Europejska rozpocz??a seri? szkole? maj?cych na celu przygotowanie do nowego
okresu programowania. Szkolenia te skierowane s? do krajowych i regionalnych organów
odpowiedzialnych za zarz?dzanie Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego,
Europejskim Funduszem Spo?ecznym oraz Funduszem Spójno?ci. Koncentruj? si? one
g?ównie na planowaniu i wdra?aniu, ale poruszaj? tak?e kwestie zarz?dzania finansami i
kontroli.
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej przyczynia si? równie? do zwi?kszenia
zdolno?ci administracji krajowych i regionalnych dzi?ki wykorzystaniu narz?dzi
analityczno-diagnostycznych, wytycznych i dostosowanych do potrzeb mechanizmów wsparcia,
takich jak wymiana dobrych praktyk i do?wiadcze? lub dzi?ki u?atwianiu tworzenia sieci. Nacisk
k?adzie si? przede wszystkim na pomoc w celu lepszego zarz?dzania inwestycjami UE.
Komisja zapocz?tkowa?a niedawno dwie nowe inicjatywy: system wymiany TAIEX-REGIO
PEER 2 PEER (uruchomiony w dniu 24 marca) i Pakty na rzecz uczciwo?ci:
InicjatywaPEER 2 PEER to system, który zosta? ju? wypróbowany i
przetestowany z du?ym powodzeniem w krajach kandyduj?cych do UE przy
wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki S?siedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
. Teraz system ten jest po raz pierwszy stosowany w polityce spójno?ci.
PEER 2 PEER zosta? zaprojektowany dla 24 000 urz?dników, którzy pracuj? w
instytucjach zarz?dzaj?cych finansowaniem i projektami w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójno?ci. Odpowiada on bezpo?rednio na
konkretne wnioski organów zalogowanych do bazy danych on-line i zapewnia wsparcie w
postaci misji ekspertów, wizyt studyjnych i specjalistycznych warsztatów. Urz?dnicy gotowi
podzieli? si? swoim do?wiadczeniem powinni zarejestrowa? si? w bazie danych ekspertów.
Pakty
na
rzecz
uczciwo?ci zosta?y
opracowane
przez
organizacj?
pozarz?dow? Transparency International , aby wspiera? rz?dy, przedsi?biorstwa i
spo?ecze?stwo obywatelskie w zwi?kszaniu zaufania i przejrzysto?ci w dziedzinie
zamówie? publicznych. Komisja zamierza obecnie pilota?owa? inicjatyw? paktów na rzecz
uczciwo?ci w ramach kilku projektów UE wspó?finansowanych przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójno?ci.
Pakt na rzecz uczciwo?ci dla ?rodków w ramach polityki spójno?ci b?dzie prawnie wi???cym
porozumieniem pomi?dzy instytucj? zarz?dzaj?c? a przedsi?biorstwami bior?cymi udzia? w
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przetargach na zamówienia publiczne dotycz?cym przestrzegania przejrzystej i skutecznej
procedury udzielania zamówie?. W celu zapewnienia wi?kszej odpowiedzialno?ci pakty na
rzecz uczciwo?ci b?d? obejmowa? system monitorowania zorganizowany przez wybran?
organizacj? spo?ecze?stwa obywatelskiego.
Zaproszenie do wyra?enia zainteresowania udzia?em w pilota?owym wykorzystaniu tego
instrumentu w krajowych projektach wspó?finansowanych w ramach polityki spójno?ci zostanie
opublikowane w maju 2015 r. Zdecydowanie zach?ca si? instytucje i beneficjentów do
korzystania z tej inicjatywy.
Czy pa?stwa cz?onkowskie i regiony mog? w inny sposób inwestowa? w wydajne
administracje publiczne?
Poza pomoc? techniczn? kwalifikuj?ce si? pa?stwa cz?onkowskie powinny wykorzystywa?
?rodki, które wspieraj? budowanie potencja?u instytucjonalnego w szerszym zakresie.
Inwestycje w budowanie potencja?u instytucjonalnego i sprawn? administracj? publiczn? (cel
tematyczny 11), wspierane ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, maj? szerzej zakrojony i bardziej d?ugofalowy
cel. Koncentruj? si? one na realnych reformach i zmianach systemowych w celu poprawienia
rzeczywistej wydajno?ci administracji publicznych, niezale?nie od ich roli w zarz?dzaniu
funduszami UE.
W latach 2014–2020 europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne b?d? nadal wspiera?
budowanie potencja?u instytucjonalnego i reformy w tym zakresie. Celem tego wsparcia jest
stworzenie instytucji, które s? stabilne i przewidywalne, wystarczaj?co elastyczne, by reagowa?
na wyzwania spo?eczne, otwarte na dialog ze spo?ecze?stwem, s? w stanie wprowadza? nowe
rozwi?zania w zakresie polityki i ?wiadczy? lepsze us?ugi. Wsparcie tego rodzaju dotyczy
bardziej wydajnych procesów organizacyjnych, nowoczesnego zarz?dzania oraz
zmotywowanych i wykwalifikowanych urz?dników s?u?by cywilnej.
Wspieranie
reform
administracji
publicznej
w
ramach
celu
tematycznego
dotycz?cego budowania potencja?u instytucjonalnego w okresie programowania
2014–2020 jest powi?zane z odpowiednimi zaleceniami dla poszczególnych krajów,
odno?nymi
dokumentami
roboczymi
s?u?b
Komisji,
programami
dostosowa?
gospodarczych (w stosownych przypadkach) i krajowymi programami reform.
Czy w nast?pnym okresie programowania przewidziano ?rodki, aby wspomóc te wysi?ki?
Tak. Oko?o 4,8 miliarda euro z nowego bud?etu polityki spójno?ci na lata 2014–2020
przeznaczono na wsparcie budowania potencja?u instytucjonalnego i reform w tym zakresie.
?rodki finansowe zostan? równie? przeznaczone na zwi?kszenie zdolno?ci instytucji
bezpo?rednio zaanga?owanych w realizacj? polityki, poprzez pomoc techniczn?.
W jaki sposób mo?na pomóc w walce z oszustwami i korupcj??
0,2 proc. wszystkich zg?oszonych b??dów w zarz?dzaniu polityk? spójno?ci wynika z
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oszustw. Komisja Europejska prowadzi polityk? zerowej tolerancji wobec oszustw i
korupcji, i oczekuje tego samego od pa?stw cz?onkowskich i regionów. Pomoc finansowa
powinna by? wykorzystywana w celu wspierania konkurencyjno?ci, zwi?kszania
wydajno?ci i tworzenia nowych miejsc pracy. W trakcie dokonywania przegl?du umów o
partnerstwie i programów operacyjnychKomisja nalega na wyra?ne zobowi?zanie pa?stw
cz?onkowskich do podejmowania dzia?a? zapobiegaj?cych oszustwom i dok?adnie monitoruje
przestrzeganie tego zobowi?zania.
W grudniu 2013 r. Komisja, wraz z Transparency International, zorganizowa?a
mi?dzynarodow? konferencj?, po której przeprowadzono seri? seminariów dotycz?cych
poszczególnych krajów, na temat zwalczania oszustw zwi?zanych z europejskimi funduszami
strukturalnymi i inwestycyjnymi. G?ównym celem tych wydarze? by?o zaprezentowanie
urz?dnikom praktycznych narz?dzi, które mog? zapobiec wykorzystaniu funduszy niezgodnie z
przeznaczeniem.
Jednym z konkretnych rezultatów tych seminariów by? pomys? wykorzystania w odniesieniu do
projektów wspieranych w ramach polityki spójno?ci systemu „paktów na rzecz uczciwo?ci”,
opracowanego przez Transparency International.
Komisja opracowa?a równie? nowe narz?dzie informatyczne nazwane ARACHNE i
zdecydowanie zach?ca pa?stwa cz?onkowskie do korzystania z niego. Narz?dzie to ??czy
dane z monitorowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z danymi z baz
zewn?trznych i pomaga instytucjom zarz?dzaj?cym zidentyfikowa? projekty cechuj?ce si?
wy?szym ryzykiem, które wymagaj? ?ci?lejszej kontroli.
Jaki jest cel grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia? W jaki sposób pomo?e ona
pa?stwom cz?onkowskim w wykorzystywaniu mo?liwo?ci uproszczenia dost?pu
beneficjentów do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych?
Nowe rozporz?dzenia na lata 2014–2020 oferuj? beneficjentom szereg mo?liwo?ci
zmniejszenia obci??enia administracyjnego i ?atwiejszego dost?pu do funduszy UE. Mo?liwo?ci
te obejmuj? zestaw wspólnych zasad dla wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, rozszerzone stosowanie uproszczonych opcji kosztów oraz d??enie do
„e-spójno?ci”. Niezale?na grupa wysokiego szczebla monitoruj?ca uproszczenia dla
beneficjentów skupia?aby si? na pi?ciu g?ównych kwestiach: dost?pie M?P do finansowania;
dodawaniu przez organy krajowe lub regionalne dodatkowych wymogów lub ogranicze?
administracyjnych (tzw. „nadmiernie rygorystyczne wdra?anie”), w tym w procesie wyboru
projektów; stosowaniu prostszych metod zwrotu kosztów (np. poprzez p?atno?ci rycza?towe i
stawki zrycza?towane); stosowaniu procedur online (takich jak „e-spójno??” w przypadku
projektów finansowanych w ramach polityki spójno?ci); oraz na tym, w jaki sposób s?
realizowane projekty zainicjowane i zarz?dzane przez spo?eczno?ci lokalne (rozwój lokalny
kierowany przez spo?eczno??).
W pierwszym roku dzia?alno?ci grupa wysokiego szczebla dokona?aby oceny wykorzystania
mo?liwo?ci uproszcze? przez pa?stwa cz?onkowskie. Nast?pnie przeprowadzi dok?adniejsz?
analiz? wykorzystywania mo?liwych uproszcze? w pa?stwach cz?onkowskich i regionach.
Skutkiem tego by?oby stworzenie w 2016 r. pierwszego zbioru zalece? dotycz?cych lepszego
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wykorzystania mo?liwo?ci uproszcze? dla beneficjentów okre?lonych w rozporz?dzeniach.
Grupa wysokiego szczebla mog?aby wówczas na pocz?tku 2018 r. przedstawi? wnioski na
temat sposobów osi?gania dalszych uproszcze? dla okresu po roku 2020.
Dodatkowe informacje:
IP/15/5031
PEER 2 PEER
Komisja Europejska i Transparency International ??cz? wysi?ki na rzecz lepszego
wydatkowania unijnych inwestycji
Na stronie internetowej Inforegio: Lepsze inwestowanie funduszy i zarz?dzanie nimi
Na stronie internetowej EFS: Lepsze us?ugi publiczne
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