
Priorytet X. Pomoc techniczna 
 

Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  

 

W ramach priorytetu wspierane będą procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, 

i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013, działania mające na celu zwiększenie 

zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie 

Programu.  

 

W ramach priorytetu finansowane będą działania organizacyjne związane z zarządzaniem 

RPO WSL, wsparciem merytorycznym przy wyborze i ocenie projektów oraz działania 

dotyczące przygotowania kolejnego okresu programowania po 2013 roku. 

Uzupełnieniem powyższych poczynań jest usprawnienie funkcjonowania instytucji 

poprzez zapewnienie odpowiednio wykształconej kadry, wystarczającej powierzchni 

biurowej i magazynowej, przygotowanie stanowisk i narzędzi pracy oraz sprawnego 

systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL.  

 

Ze środków priorytetu finansowane będą działania związane z przeprowadzeniem badań 

ewaluacyjnych, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych, jak również prace związane 

z prowadzeniem analiz, raportów oraz ekspertyz, których celem będzie usprawnienie 

systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi w obecnym i przyszłym okresie 

programowania.  

 

Istotną rolę w ramach priorytetu odgrywają wszelkie działania informacyjno-promocyjne, 

publikacja biuletynów oraz działania szkoleniowe podnoszące świadomość społeczną 

i wiedzę mieszkańców Województwa Śląskiego na temat Unii Europejskiej i pomocy 

dostępnej w ramach funduszy strukturalnych oraz upowszechniające rezultaty realizacji 

RPO WSL.  

 

Środki w ramach Pomocy technicznej poza wspieraniem procesu zarządzania i wdrażania 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zamknięciem Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz programowanie funduszy 

europejskich w perspektywie 2014-2020.  

 

  



Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa priorytetu X. Pomoc techniczna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego 

i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na 

lata 2007-2013. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest efektywność 

wykorzystania funduszy strukturalnych. 

Należy dążyć do jak najlepszego przygotowania instytucji 

zaangażowanych w przygotowywanie i wdrażanie RPO WSL 

w wymiarze technicznym, kadrowym i organizacyjnym. 

Właściwe zarządzanie RPO WSL wymaga zatrudnienia 

odpowiedniej ilości dobrze wykwalifikowanych 

pracowników, a także zapewnienia im możliwości dalszego 

rozwoju zawodowego poprzez specjalizację i stałe 

podnoszenie kwalifikacji.  

 

W ramach działania będzie można uzyskać dofinansowanie 

na wsparcie zasobów ludzkich zaangażowanych 

w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL oraz obsługę 

administracyjno-techniczną RPO WSL.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny „Pomoc techniczna” na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa 1. „Wsparcie zasobów ludzkich”.  

Oś priorytetowa 2. „Wsparcie informatyczne RPO”. 

Oś priorytetowa 3. „Wsparcie realizacji operacji 

funduszy strukturalnych”. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby 

wysoko wykwalifikowanych pracowników do 

wypełniania obowiązków związanych z zarządzaniem i 

wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013 na 

wszystkich etapach jego realizacji. 

2. Rozwój i doskonalenie kadr zaangażowanych 

w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego poprzez: szkolenia, seminaria, staże 

krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział 

w konferencjach, studia specjalistyczne, kursy 

językowe itp. 

3. Finansowanie zatrudnienia ekspertów zasiadających 

w KOP i Komitecie Monitorującym dla RPO WSL 

na lata 2007-2013. 

4. Finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz 

przygotowanych przez konsultantów zewnętrznych 

mających na celu usprawnienie realizacji obecnego 

i przyszłego okresu programowania. 

5. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej 

i magazynowej (najem, dzierżawa, zakup), a także 

finansowanie kosztów związanych z obsługą 

administracyjną i organizacyjną Instytucji 

zaangażowanych w zarządzanie i realizację RPO WSL. 

6. Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk 

pracy w sprzęt biurowy, komputerowy (wraz 

ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, 

teleinformatyczny, elektroniczny, itp., umożliwiający 

prawidłowe wykonywanie zadań związanych 

z zarządzaniem i wdrażaniem programu. 

7. Finansowanie systemu informatycznego służącego 

obsłudze procesu realizacji RPO WSL. 

8. Organizowanie prac Komitetu Monitorującego 

oraz prac KOP. 

9. Działania związane z ewaluacją i oceną RPO WSL; 

10. Wsparcie procesu kontroli, audytu projektów 

i programu; 

11. Wyjazdy służbowe pracowników dotyczące 

wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i 

wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 

12. Zapewnienie ciągłości finansowania na okres 

programowania rozpoczynający się po roku 2013; 

13. Zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji 

związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych 

w latach 2004-2006 oraz w obecnym okresie 

programowania. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 

86- ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 

 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna  

 d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy 

 e Działalność 00 – Nie dotyczy 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



gospodarcza  

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach Rocznego Planu Działań 

muszą być ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Wydatki powinny być udokumentowane 

fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub 

innymi równoważnymi dokumentami księgowymi.  

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji Rocznego Planu Działań.  

W ramach Działania 10.1. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia Rocznego Planu Działań 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z 

zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE, w Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013, w Krajowych Wytycznych w 

zakresie korzystania z pomocy technicznej oraz w 

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO 

WSL na lata 2007-2013 (załącznik nr 2 do 

Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013). Zgodnie z 

wyżej wymienionymi dokumentami katalog wydatków 

kwalifikowalnych jest ustalany przez Instytucję 

Zarządzającą.  

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja 

Zarządzająca RPO.  

2. Instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna i merytoryczna – Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Roczny Plan działań 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

39 000 000 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 39 000 000 EUR 



na działanie 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

0 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

100%  

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

  



Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne  

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa priorytetu X. Pomoc techniczna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 10.2. Działania informacyjne i promocyjne 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego 

i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL na 

lata 2007-2013. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest efektywność 

wykorzystania funduszy strukturalnych. 

Należy dążyć do jak najlepszego przygotowania instytucji 

zaangażowanych w przygotowywanie i wdrażanie RPO WSL 

na lata 2007-2013 w wymiarze technicznym, kadrowym i 

organizacyjnym.  

Koniecznym i ważnym jest zapewnienie sprawnie 

działającego systemu informacji i promocji RPO WSL. 

Upowszechnienie wiedzy o RPO WSL, wymiana informacji 

pomiędzy Instytucją Zarządzającą a potencjalnymi 

Beneficjentami, a także innymi uczestnikami systemu 

wdrażania, to najlepsze praktyki sprzyjające osiągnięciu 

odpowiedniego poziomu absorpcji środków z funduszy 

strukturalnych.  

 

W ramach działania będzie można uzyskać dofinansowanie 

na wsparcie dla projektów, służących zarówno zapewnieniu 

jak najszerszego dostępu do informacji o Unii Europejskiej 

i o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego 

ze środków funduszy strukturalnych, jak również służące 

upowszechnieniu rezultatów realizacji Programu.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny „Pomoc techniczna” na lata 2007-

2013. 

Oś priorytetowa 1. „Wsparcie zasobów ludzkich”.  

Oś priorytetowa 2. „Wsparcie informatyczne RPO”. 

Oś priorytetowa 3. „Wsparcie realizacji operacji 

funduszy strukturalnych”. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów2  

 

1. Opracowanie spójnej koncepcji graficznej dla RPO WSL 

na lata 2007-2013 (wizualizacja). 

2.  Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych,  

konferencji itp. na temat RPO oraz przyszłego okresu 

programowania dla potencjalnych i rzeczywistych 

Beneficjentów RPO WSL.  

3.  Opracowanie i utrzymywanie strony internetowej  

i innych narzędzi elektronicznych. 

4.  Stworzenie i bieżąca obsługa punktów informacyjnych. 

5. Finansowanie zatrudnienia osób w punktach 

informacyjnych. 

6.  Obsługa administracyjno – biurowa procesu  

informowania, promocji i szkoleń. 

7. Publikacja ogłoszeń o naborach projektów. 

8. Tłumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie  

dokumentów programowych, oficjalnych wytycznych, 

broszur, folderów, podręczników, publikacji, 

biuletynów informacyjnych dotyczących RPO WSL 

oraz przyszłego okresu programowania. 

9. Przygotowanie i dystrybucja materiałów  

informacyjnych i promocyjnych. 

10. Kampanie medialne (m.in. programy i audycje 

telewizyjne i radiowe, artykuły sponsorowane, 

konferencje prasowe, współpraca z dziennikarzami) 

i akcje promocyjne we własnym zakresie 

oraz za pośrednictwem instytucji zewnętrznych 

np. agencji reklamowych. 

11. Badania ewaluacyjne działań promocyjnych  

i informacyjnych.  

11. Badania opinii publicznej oraz monitoring mediów. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna  

 d Typ obszaru  00 – Nie dotyczy 

 e Działalność 

gospodarcza  

00 – Nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach Rocznego Planu Działań 

muszą być ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Wydatki powinny być udokumentowane 

fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub 

innymi równoważnymi dokumentami księgowymi.  

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji Rocznego Planu Działań.  

W ramach Działania 10.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia Rocznego Planu Działań 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z 

zasadami określonymi w Rozporządzeniu nr 

1083/2006/WE, w Krajowych Wytycznych dot. 

kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013, w Krajowych Wytycznych w 

                                                 
2 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



zakresie korzystania z pomocy technicznej oraz w 

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO 

WSL na lata 2007-2013 (załącznik nr 2 do 

Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013). Zgodnie z 

wyżej wymienionymi dokumentami katalog wydatków 

kwalifikowalnych jest ustalany przez Instytucję 

Zarządzającą.  

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja 

Zarządzająca RPO.  

2. Instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna i merytoryczna – Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Roczny Plan Działań 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

4 000 000 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

4 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

0 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

100% 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r.  



28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 


