STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI RPOWŚ 2014-2020 ZA LATA 2014-2015 PODAWANE DO
WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
Rok 2014 był rokiem przygotowań systemowych i instytucjonalnych do wdrażania RPOWŚ 2014-2020.
Ostateczną wersje RPO WŚ Komisja Europejska zaakceptowała 12 lutego 2015r.
W wyniku realizowanych działań w 2015r. pojawiły się problemy dotyczące interpretacji zapisów
Programu, a stopniowo pojawiającymi się wytycznymi horyzontalnymi dla poszczególnych obszarów
wsparcia. Spowodowało to konieczność uruchomienia procedury zmian programu. Zmiany mają
charakter roboczy.
W roku 2015 podpisano:
-Porozumienie w sprawie powierzenia UM Kielce zadań IP w ramach instrumentu ZIT RPOWŚ na lata
2014 – 2020
-Porozumienie z IP WUP : „Warunki realizacji PI 8i, 8iii oraz 8v, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek
pracy, w ramach RPOWŚ 2014-2020 przez WUP w Kielcach”
-przyjęto Instrukcję Wykonawczą IŻ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020.
-przyjęto Instrukcję Wykonawczą:
• WUP w Kielcach pełniącego rolę IP dla PI 8i, 8iii oraz 8v Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek
pracy w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020
• UM Kielce pełniącego rolę IP w ramach Instrumentu ZIT RPOWŚ na lata 2014-2020.
W 2015 roku Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów dla Osi 11 – Pomoc
Techniczna oraz dla EFRR i EFS: 7 Działań i 8 Poddziałań. Przyjęte kryteria umożliwiają wybór projektów
zakładających pozytywne oddziaływanie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
Przykładowo w działaniu 1.2 liczba przydzielonych punktów zależy między innymi od tego, czy
realizacja projektu prowadzi do wzrostu zatrudnienia personelu badawczego. Kryterium
dopuszczającym jest spełnienie m.in. warunku wpisania się projektu w inteligentne specjalizacje
regionu, a w przypadku beneficjentów będących dużymi przedsiębiorstwami zapewnienie tzw. efektu
dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz współpracy z sektorem MŚP, NGO i
instytucjami badawczymi.
W działaniu 2.2 najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty, które przyczynią się do pobudzenia
rozwoju gospodarczego regionu; pod uwagę zostanie wzięta planowana liczba podmiotów
gospodarczych podejmujących inwestycje.
W działaniu 4.4 promowane będą projekty, które wpływają na: wzrost zainteresowania
kulturą/dziedzictwem kulturowym, zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury/obiektów
dziedzictwa, atrakcyjność inwestycyjną obszaru, wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej.
W działaniach uwzględnia się kryterium strategicznego znaczenia projektu. W ramach kryterium pod
uwagę brane będą w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne oraz społeczne na obszarze
oddziaływania projektu).
1. Analiza postępu finansowo – rzeczowego

Cele tematyczne 1-7 realizowane w ramach EFRR nie były realizowane w okresie
sprawozdawczym 2014-2015r., W terminie do 31 grudnia 2015 roku zostało ogłoszonych 7
konkursów w ramach trzech działań: 2.2, 4.4 i 4.5, w tym konkursy dedykowane Obszarom
Strategicznej Interwencji – Obszar Uzdrowiskowy i Obszar Gór Świętokrzyskich (4.4 i 4.5).
Łączna alokacja na te konkursy wyniosła 31 130 890,20 EUR (131 994 974,45 PLN), w tym
29 993 264,73 EUR z EFRR, co stanowi 3,1% EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020.
W ramach naborów ogłoszonych w listopadzie 2015 roku, w terminie do 31 grudnia 2015 roku
nie zostały złożone żadne wnioski aplikacyjne.

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników (EFS).
W 2015r zostały ogłoszone 4 konkursy na łączną kwotę wkładu UE 20 033 041 EUR (EFS),
(84 940 093,84 PLN), co stanowi 13,29% środków przeznaczonych na realizację celu w ramach
EFS. Działania realizowane skierowane były do osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz do osób bezrobotnych. Ukierunkowanie
wsparcia do tych grup jest uzasadnione-woj. świętokrzyskie znajduje się w czołówce regionów,
w których stopa bezrobocia długotrwałego oraz rejestrowalnego jest najwyższa w skali kraju.
Projektodawcami byli m.in. MUP/PUP-y, ze względu na zastosowany pozakonkursowy tryb
wyboru projektów. W związku ze spadkiem zatrudnienia w sektorze usług, jaki obserwuje się
w regionie rok rocznie, i wysokim udziałem osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie
istotne są działania realizujące wsparcia przedsiębiorczości poprzez zastosowanie
instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Wyzwaniem jest również niski odsetek dzieci w
wielu do lat 3 objętych opieką w żłobku (również na wsi), oraz działania mające ułatwić
godzenie życia zawodowego i osobistego. W okresie rozliczeniowym podpisano 14 umów w
ramach działań realizujących ten cel, na kwotę dofinansowania UE 5 555 386 EUR
EFS,(23 554 837 PLN).
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFS).
Świętokrzyskie charakteryzuje bardzo wysoki odsetek osób żyjących poniżej ustawowej
granicy ubóstwa oraz bardzo wysokim odsetkiem osób żyjących poniżej poziomu
egzystencjonalnego. Stąd też wsparcie w postaci tworzenia CIS lub KIS, ułatwiania dostępu i
podnoszenia jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych,
wsparcia rodziny, pieczy zastępczej czy wzmocnienia sektora ekonomii społecznej. Mimo
relatywnie wysokiego w skali kraju wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
województwie, zastosowano preferencje w postaci kryterium premiującego udział osób z
niepełnosprawnościami na poziomie 50%, z uwagi na zdiagnozowany na obszarze
województwa wysoki poziom osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy jakimi są
osoby niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone 3 konkursy na łączną
kwotę 9 166 667 EUR EFS, (38 500 000PLN), co stanowi 9,20% alokacji tego celu w ramach
EFS. Do 31.12.2015r. Nie podpisano umów o dofinansowanie.
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
(EFS)
W świętokrzyskim identyfikuje się niski odsetek dzieci w wieku 3-4 lata uczestniczących w
edukacji przedszkolnej oraz niski odsetek osób w wieku 25-64 lata kształcących się lub
doskonalących. Realizowane było wsparcie skierowane na obszary, w których stopień
upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekracza 95%, poprzez tworzenie nowych i
wsparcie istniejących OWP. Mimo największego w kraju, w przyrostu odsetka dzieci
uczęszczających do przedszkola (blisko 39 pkt.proc.), nadal istnieje potrzeba podejmowania
działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej. W celu lepszego
dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. W pierwszej kolejności
wsparcie zostało kierowane do szkół zawodowych, w których poziom zdawalności egzaminów
zawodowych dla poszczególnych zawodów/kwalifikacji był najniższy. Nacisk położono na
konieczność realizacji działań w obligatoryjnym połączeniu ze stażami i praktykami
zawodowymi u pracodawców. Do końca okresu rozliczeniowego w ramach EFS zostało
ogłoszonych 2 konkursy na łączną kwotę dofinansowania UE 5 238 099 EUR, (22 000 000 PLN),
co stanowi 6,27% alokacji celu. Nie podpisano żadnych umów.

2. Informacje na temat instrumentów finansowych
Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

3. Wdrażanie osi priorytetowych
Oś 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Alokacja przeznaczona dla Osi 2 na lata 2014-2020 wynosi 161 247 193 EUR, co stanowi 16,4 %
środków EFRR dostępnych w RPOWŚ.
Pierwszy konkurs w ramach Osi 2. został ogłoszony 25 listopada 2015 roku na Działanie 2.2 Tworzenie
nowych terenów inwestycyjnych a nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2015 i został zakończony
29 stycznia 2016 roku. W terminie do 31 grudnia 2015 nie został złożony żaden wniosek.
Alokacja przeznaczona na ten konkurs wyniosła 3 783 994,34 EUR (16 044 136 PLN), co stanowi 2,3 %
ogólnej puli środków EFRR dla Osi 2. Konkurs dotyczy obszaru całego województwa.

Oś 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE
Alokacja przeznaczona dla Osi 4 na lata 2014-2020 wynosi 176 560 369,00 EUR, co stanowi 18,0 %
środków EFRR dostępnych w RPOWŚ.
Pierwsze konkursy zostały ogłoszone 26 listopada 2015 roku na :
• Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
• Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.
W ramach obydwu Działań ogłoszono po trzy terytorialnie dedykowane nabory wniosków, w tym: dla
obszaru całego województwa, OSI – Obszar Uzdrowiskowy, OSI – Obszar Gór Świętokrzyskich. Nabory
wniosków rozpoczęły się 28 grudnia 2015 i zostały zakończone w dniach 18-21 stycznia 2016 roku.
W terminie do 31 grudnia 2015 nie został złożony żaden wniosek.
Alokacja przeznaczona na trzy konkursy w ramach Działania 4.4 wyniosła 20 477 248,11 EUR
(86 823 532 PLN), co stanowi 11,6 % ogólnej puli środków EFRR dla osi 4. Dla OSI (Obszar Uzdrowiskowy
oraz Obszar Gór Świętokrzyskich) w obydwu działaniach przeznaczono łącznie po 3 754 000,00 EUR
(15 916 960,00 PLN).

Oś 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
Alokacja Osi priorytetowej 8. na lata 2014-2020 wynosi 109 185 311,00 EUR, co stanowi 28,4%
środków EFS dostępnych w ramach RPOWŚ .
Do 31.12.2015r. w rmach osi 8 ogłoszono 4 konkursy:
• Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3;
• Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia;
• Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia.
• Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie
instrumentów zwrotnych.
Łączna kwota alokacji wyniosła 20 033 041 EUR, (84 940 093,84 PLN), co stanowi 18,35% środków
przeznaczonych dla tej osi.
Wobec konieczność dopasowania wsparcia do sytuacji społeczno – gospodarczej województwa w
kryteriach wyboru projektu premiowane były projekty zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020 (ukierunkowanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji, w branżach
kluczowych dla rozwoju regionu), oraz Regionalnej Strategii Innowacji (wsparcie szkoleniowe w
obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu). Projekty mające na
celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 musiały wynikać z Analizy dotyczącej
zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Podpisano 14 umów o dofinansowanie (w Działaniu 10.1), na kwotę wkładu UE 5 555 386 EUR,
(23 554 837 PLN), co stanowi 5,01% alokacji osi 8. Beneficjentami było 14 JST (0.84.13.Z, wg.PKD).
Wobec ograniczonej funkcjonalności systemu informatycznego konieczne było przesunięcie
naboru wniosków.
Oś 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM
Alokacja Osi priorytetowej 9. na lata 2014-2020 wynosi 99 574 181,00 EUR, co stanowi 25,9%
środków EFS dostępnych w ramach RPOWŚ.
Do 31.12.2015r. w ramach osi 9 ogłoszono 3 konkursy:
• Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie;
• Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych;
• Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.
Łączna kwota alokacji wyniosła 9 166 667 EUR, (38 500 000 PLN), co stanowi 9,20% alokacji
przewidzianej dla tej osi.
W celu maksymalizacji efektów wsparcia skierowanego do grup osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, premiowane były projekty realizowane w partnerstwie
wielosektorowym, w tym co najmniej sektora społecznego i publicznego. Jako odpowiedź na
wysoki wskaźnik bezrobotnych osób niepełnosprawnych w regionie, zaproponowano
zatrudnienie ich w ramach personelu projektu. W obszarze wsparcia ekonomii społecznej,
premiowane były projektu przewidujące tworzenie, co najmniej 60% miejsc pracy oraz
przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach rozwoju wskazanych w Krajowym
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W wyniku zmiany interpretacji linii demarkacyjnej pomiędzy ostatecznymi odbiorcami
wsparcia, pomiędzy CT 8 a CT 9 – w CT 9, dopuszczono osoby najbardziej oddalone od rynku
pracy, tj. bezrobotnych, doświadczający innych przesłanek wykluczenia społecznego.
Spowodowało to konieczność anulowania konkursu. W wyniku utraty statusu akredytowanych
ośrodków przez OWES-y, konieczne było aktualizowanie zapisów regulaminu konkursu oraz
SZOOP, umożliwiające aplikowanie podmiotom nie posiadającym akredytacji na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie. Do 31.12.2015 r. nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie.
Oś 10. OTWARTY RYNEK PRACY
Alokacja Osi priorytetowej 10. na lata 2014-2020 wynosi 125 080 035,00 EUR, co stanowi 32,6%
środków EFS dostępnych w ramach RPOWŚ.
Do 31.12.2015r. w ramach osi 10 ogłoszono 2 konkursy:
• Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej;
• Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU.
Łączna kwota dofinansowania wkładu UE to 5 238 099 EUR, (22 000 000 PLN), co stanowi 4,2%
alokacji osi. W przypadku obu konkursów do weryfikacji zasadności wsparcia posłużyły analizy
wskazujące, w przypadku przedszkoli - zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na
obszarze województwa, w przypadku szkół zawodowych – poziom szkolnictwa zawodowego
na podstawie zdawalności egzaminów zawodowych dla poszczególnych zawodów/kwalifikacji.
Ponadto wysoko premiowane były palcówki (przedszkola), które nie korzystały z środków EFS
w latach 2007-2013. W przypadku szkół technicznych duży nacisk został położony na realizację
staży/praktyk w sposób dwuetapowy. Jest to wynik raportu ewaluacyjnego, dotyczącego
działań podejmowanych na rzecz współpracy przedsiębiorstw, ze szkołami zawodowymi w
projektach POKL, w kontekście realizacji perspektywy finansowej 2014-2020. W celu
podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionu promowane było również projekty

realizowane w partnerstwie szkół z pracodawcami działającymi na obszarze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Do 31.12.2015 r. nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie.
Oś 11. POMOC TECHNICZNA
Kwota alokacji dla osi 11 Pomoc Techniczna na 2015 r wyniosła 8166052,50 EU (34 297 420,49
PLN) co stanowi 16,3 % alokacji przewidzianej dla tej osi w ramach RPOWŚ 2014-2020.
W 2015 roku realizowano 51 projektów w trybie pozakonkursowym w ramach następujących
działań:
1. Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-2020;
2. Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie
potencjału administracyjnego;
3. Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ.

Do 31.12.2015r. w ramach osi 11 zorganizowano kampanie informacyjno-promocyjną RPOWŚ
2014-2020 o szerokim zasięgu, wydano dwa numery biuletynu informacyjnego dot. RPOWŚ
2014-2020, zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego, dwa spotkania
robocze Komitetu Monitorującego, dwie konferencje nt. wdrażania RPOWŚ 2014-2020 dla
jednostek sektora publicznego i prywatnego (przedsiębiorcy i IOB) oraz zorganizowano
posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji nt inteligentnych specjalizacji Województwa
Świętokrzyskiego.
W celu doskonalenia systemu informacyjnego i promocyjnego zostały opracowane przez
naszych pracowników ulotki informacyjno-promocyjne dot. RPOWŚ 2014-2020 (osi
priorytetowe od 1 – 7dot. EFRR i 8 -10 dot. EFS), w/w ulotki zostały wydrukowane w firmie
zewnętrznej i są rozpowszechniane w GPI, LPI oraz na spotkaniach z beneficjentami i
potencjalnymi beneficjentami.
Finansowano także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych we
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
4. Warunki wstępne (ex-ante)
Wypełnienie warunków ma na celu przygotowanie odpowiedniego gruntu pod unijne inwestycje, a
przez to podniesienie ich efektywności i skuteczności. Niespełnienie warunków wstępnych może być
powodem zawieszenia przez Komisję Europejską (KE) płatności na rzecz danego państwa
członkowskiego. Obecnie w RPOWŚ 2014-2020 zostało zatwierdzone 19.11.2015 r. przez KE spełnienie
warunku 7 ogólny - Systemy statystyczne. Natomiast w grudniu 2015 r. przekazano do KE materiały
dotyczące spełnienia warunku 1.1. Badania naukowe i innowacje tj. RIS3, Plan wykonawczy do RIS3
oraz w styczniu 2016 r. zostanie przekazany Program rozwoju infrastruktury transportowej
województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotyczący warunku 7.1 i 7.2 Transport.

5. Proces desygnacji:
13 maja 2015r.przekazano „Deklarację gotowości do poddania się ocenie” wraz z „Opisem Funkcji i
Procedur” Instytucji Zarządzającej oraz „Deklarację gotowości do poddania się ocenie” Instytucji
Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (IP WUP) - przekazano do Generalnego

Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów, celem rozpoczęcia procesu desygnacji. W
dniu 15 czerwca 2015r. UKS Kielce rozpoczął w IZ RPOWŚ oraz IP RPOWŚ audyt desygnacyjny w ramach
RPOWŚ. Ustalenia poczynione w trakcie audytu zawarte zostały w Sprawozdaniu wstępnym
niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art.124 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
wpłynęły do IZ RPOWŚ w dniu 26 października 2015 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów w realizacji
programu.

