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Organizator 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE (DG Regio),  
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
 
Cel 
Zapewnienie praktycznego wsparcia administracji krajowej i regionalnej w zakresie 
wzmocnienia zdolności administracyjnych przy zarządzaniu EFRR i FS. 
 
Uczestnicy 
Instytucje zarządzające (Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Bułgaria, Polska) 
 
Przebieg 
I. Wizyta ekspertów OECD w instytucji zarządzającej (spotkania, warsztaty). 
II. Przygotowanie kompleksowego planu działania (tzw. „mapy drogowej”) na rzecz 
budowania zdolności administracyjnych. 
III. Realizacja wybranych działań zawartych w planie działań. 



Przypomnienie dotychczasowych działań 

Uczestnictwo przedstawicieli IZ RPO w warsztatach w Brukseli (przedstawienie 
założeń projektu, ustalenie terminów i dalszego planu pracy) – czerwiec 2018 r. 

Wypełnienie i przekazanie OECD obszernej ankiety dotyczącej funkcjonowania IZ 
RPO, a także dokumentów regulujących jej działanie (regulamin, instrukcje 

wykonawcze, opis funkcji i procedur, zarządzenia itp.), ciągły kontakt z 
przedstawicielami OECD – sierpień/wrzesień 2018 r. 

Stworzenie listy interesariuszy wytypowanych do udziału w spotkaniach z 
ekspertami OECD – wrzesień 2018 r. 

Wizyta ekspertów OECD w Lublinie – rozmowy z przedstawicielami IZ RPO i 
UMWL, warsztaty 



Projekt „Planu działań” 

W marcu 2019 r. OECD przesłało do IZ RPO pierwszy projekt „Planu działań”, który na 
podstawie wiedzy pozyskanej na październikowych spotkaniach określał 

podstawowe wyzwania, proponował konkretne działania i nakreślał diagnozę IZ RPO. 
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Forma „Planu działań” 



Spotkanie w Brukseli 

W kwietniu 2019 r. pracownicy IZ RPO  
i innych instytucji realizujących projekt 

uczestniczyli w dwudniowych spotkaniach 
roboczych i konsultacyjnych w Brukseli. 
Każda instytucja przedstawiła przebieg 
dotychczasowych prac. Przedstawiciele 

OECD udzielili informacji na temat 
sposobu pracy nad „Planem działań”.  

Z kolei przedstawiciele Komisji 
Europejskiej nakreślili jego znaczenie  
w kontekście przyszłej perspektywy 

finansowej (końcowe slajdy). 



Druga wizyta OECD w Lublinie 

Wizyta odbyła się w dniach 21-22 maja br. 
W pierwszej kolejności zaplanowano 

spotkanie robocze, na którym (przy udziale 
przedstawiciela MIiR) omówiono 

zaproponowane w „Planie działań” 
zadania. W toku dyskusji niektóre z nich 
zmodyfikowano, a niektóre wykreślono.   

Następnie odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli różnych departamentów 
UMWL (w tym IZ RPO), instytucji pośredniczących i interesariuszy zewnętrznych. Każdy 

ze stolików pracował nad jednym celem z „Planu działań” (Ludzie i organizacja; 
Planowanie strategiczne; Warunki ramowe). Ustalenia i propozycje były bazą do dalszej 

pracy nad projektem dokumentu. 



Przykładowe działania z „Planu” – Cel 1: Ludzie i organizacja 

• Stworzenie grupy roboczej, która zajmie się przeglądem umiejętności technicznych i 
rozwojem kompetencji przekrojowych, 

• Przeprowadzenie inwentaryzacji umiejętności przy wykorzystaniu Ram kompetencji UE, 
• Rozbudowa służby przygotowawczej o komponent dot. funduszy europejskich, 
• Zaprojektowanie programu mentorskiego dla nowych pracowników, 
• Stworzenie "puli talentów pracowników IZ", którzy byliby zainteresowani 

krótkoterminowym oddelegowaniem do innej części IZ, 
• Przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników w celu określenia, które aspekty 

obecnego systemu ścieżki kariery odpowiadają ich oczekiwaniom, 
• Stworzenie badania ankietowego dla pracowników opuszczających IZ, 
• Przebudowanie działań rekrutacyjnych (zasięg), by dotrzeć do szerszej puli kandydatów. 



Przykładowe działania z „Planu” – Cel 2: Planowanie strategiczne 

• Zwiększenie zaangażowania pomiędzy grupami interesariuszy poprzez 
wprowadzenie regularnego forum dla wielostronnych, wielopoziomowych 
kontaktów, 

• Ustanowienie regularnych spotkań międzysektorowych między odpowiednimi 
departamentami w ramach IZ a innymi departamentami UMWL, 

• Przeprowadzanie ankiet lub analizy wśród jednostek samorządu terytorialnego i 
przedsiębiorstw, w tym tych, które nie korzystają z EFSI, aby zrozumieć ich potrzeby 
i ich modele finansowe, 

• Opracowanie planu komunikacji, który będzie wdrażany przez cały cykl 
programowania. 



Przykładowe działania z „Planu” – Cel 3: Warunki ramowe 

• Opracowanie i przekazanie jasnego i realistycznego planu naborów, aby uniknąć 
lub ograniczyć wpływ "szczytów" i "dolin" na obciążenie pracą, 

• Rozpoczęcie oceny przed zakończeniem naboru (w przypadku konkursów 
otwartych), 

• Współpraca z innymi krajowymi IZ i/lub przedstawicielami lubelskiego ZIT, aby 
opracować i zapewnić spójne podejście do stosowania krajowych lub 
regionalnych spójnych wytycznych dotyczących korzystania z ZIT, 

• Aktywny udział IZ w grupach (istniejących i ewentualnie nowo tworzonych) 
stanowiących sieć przeznaczoną do określania wspólnych wyzwań i 
komunikowania ich władzom krajowym i unijnym. 



Wsparcie OECD 

OECD poprosiła instytucje uczestniczące w projekcie o wskazanie czterech działań 
z „Roadmapy”, w których wsparcie będzie szczególnie pożądane. IZ RPO wskazała 
wybrane działania z celu nr 1 (Ludzie i organizacja) oraz celu nr 2 (Planowanie 
strategiczne). Druga faza projektu, w ramach której OECD będzie oferowała swoje 
wsparcie, ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2020 roku. 



Najbliższe działania 

• Październik/listopad 2019: przyjęcie „Planu działań” przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego; 
 

• 29 listopada 2019: warsztaty Komisji Europejskiej dla pracowników IZ 
RPO i UMWL w zakresie wykorzystania Ram kompetencji UE i 
powiązanego z nimi narzędzia do samooceny (Lublin); 
 

• I kwartał 2020: rozpoczęcie II fazy projektu, przewidującej wsparcie 
OECD dla działań wybranych przez IZ RPO. 



„Plan działań” a nowa perspektywa 

Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, pomocy technicznej z inicjatywy 
państwa członkowskiego należy udzielać przy zastosowaniu stawki ryczałtowej 
w oparciu o dotychczasowe postępy we wdrażaniu programu. Takiej pomocy 
technicznej mogą towarzyszyć ukierunkowane środki na rzecz budowania 
zdolności administracyjnej wykorzystujące niepowiązane z kosztami metody 
zwrotu. Działania oraz rezultaty, jak również odnośne płatności unijne mogą 
zostać uzgodnione w planie działania i prowadzić do płatności za rezultaty w 
terenie.  
 
- Motyw (25) z Rozporządzenia ogólnego 



Państwo członkowskie może zaproponować podjęcie dodatkowych działań w zakresie 
pomocy technicznej, aby wzmocnić zdolność organów państwa członkowskiego, 
beneficjentów i stosownych partnerów niezbędną do skutecznego zarządzania 
funduszami i ich wykorzystania. Wsparcie takich działań jest realizowane w drodze 
finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89.  
 
- art. 32 Rozporządzenia ogólnego 

„Plan działań” a nowa perspektywa 



W odniesieniu do celów szczegółowych (…) EFRR lub Fundusz Spójności mogą 
również w stosownych przypadkach wspierać działania w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o ile działania te:  
a) zwiększają zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z 

wdrażaniem funduszy;  
 

- art. 2 pkt 3 Rozporządzenia EFRR/FS 

„Plan działań” a nowa perspektywa 



Finansowanie niepowiązane z kosztami (art. 89 Rozporządzenia ogólnego) 

 Nie ma górnej granicy środków alokowanych na działania związane z 
budowaniem zdolności administracyjnych; 
 

 Na etapie wdrożenia „Planu działań” po 2020 roku elementami weryfikacji 
osiągania zakładanych rezultatów będą audyty; 
 

 „Plan działań” może być przedkładany KE jako część programu operacyjnego 
lub na późniejszym etapie wraz z aktualizacją programu; 
 

 Wzór „Planu działań” stanowi dodatek 2 do załącznika V Rozporządzenia 
ogólnego; 



Wzór „Planu działań” z Rozporządzenia ogólnego 
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Dziękuję za uwagę 
 

Departament Zarządzania RPO 
ul. Stefczyka 3b 
20-151 Lublin 

tel. (81) 441 67 31 
drpo@lubelskie.pl  
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